अताराांकित प्रश्नोत्तराांची चौदावी यादी

महाराष्ट्र ववधानपररषद
चौथे (हहवाळी) अधधवेशन, २०२०
___________

अताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी
प्रश्नाांची एिूण सांख्या – ५०
___________

औरां गाबाद साववजननि बाांधिाम ववभागाचे िोट्यवधीचा
ननधी शासनािडे थिीत असल्याबाबत
(१)

७८२

(१८-०३-२०२०).

श्री.अांबादास

दानवे :

सन्माननीय

साववजननि

बाांधिाम (साववजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) सार्वजननक बाींधकाम वर्भागाींतगवत प्रत्येक अर्वसक
ीं ल्पात ०३-०४ या
लेखाशिर्ाांतगवत

रस्ते

दरु
ु स्ती,

मजबत
ु ीकरण,

िासनाकडून ननधी ददला जातो, हे खरे आहे काय,

खड्डे

भरणे

याकरीता

(२) असल्यास, औरीं गाबाद जजल््यातील रु.७० को्ीचा ननधी र्कीत असल्याने

अनेक दिकाणी कींत्रा्दाराींनी काम बींद केल्याचे माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये र्ा
त्यादरम्यान ननदिवनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन ननधी उपलब्ध करुन
दे ण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.अशोिराव चव्हाण (११-१२-२०२०) : (१) होय, खरे आहे, ५०५४ (०३) र्
(०४) र् ३०५४ या लेखाशिर्ाांतगवत रस्ते दरु
ु स्ती र् परररक्षण, मजबत
ु ीकरण या
कामाींकरीता ननधी उपलब्ध करुन ददला जातो.

(२), (३) र् (४) अींित: खरे आहे , औरीं गाबाद जजल््यातील रस्ते दरु
ु स्ती,
मजबत
ु ीकरण र् खड्डे भरणे याकरीता जजल््यातील कींत्रा्दाराींनी केलेल्या

कामाींची र्कीत दे यके अदा करण्याकरीता वर्भागामार्वत माहे नोव्हें बर, २०२०

अखेर योजनेत्तर योजनेमधुन रुपये १२.३५ को्ी र् योजनाींतगवत योजनेमधून
राज्य मागव र् प्रमख
ु जजल्हा मागव अींतगवतच्या चालू कामाींकरीता एकूण रुपये
४६.०१ को्ी असा एकूण रुपये ५८.३६ को्ी इतका ननधी ददनाींक २१/०८/२०२०
र्

ददनाींक

१३/११/२०२०

रोजीच्या

िासन

ज्ञापनान्र्ये

औरीं गाबाद

जजल््याकरीता अधीक्षक अशभयींता, सार्वजननक बाींधकाम मींडळ, औरीं गाबाद
याींना वर्तररत केला आहे .

___________

ठाणे येथील येऊरच्या जांगल पररसरात मद्याच्या व िोल्डल्रांक्सच्या
बाटल्या नाल्याांमध्ये आढळून आल्याबाबत
(२)

१९३५

(१८-०३-२०२०).

श्री.महादे व

जानिर,

अॅड.ननरां जन

डावखरे ,

श्री.प्रववण दरे िर, श्री.नागोराव गाणार, डॉ.पररणय फुिे, श्री.प्रसाद लाड :
सन्माननीय वने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िाणे येर्ील येऊरच्या जींगल पररसराला इको सेजन्सद्व्ह झोन म्हणून
घोवर्त करण्यात आल्यानींतरही या पररसरात असणाऱ्या हॉ्े ल, र्ामव हाऊस,

ढाब्यार्र ददनाींक ३१ डडसेंबर, २०१९ रोजी अर्ैधररत्या पा्याां करुन मद्याच्या,
कोजल्रींक्सच्या

बा्ल्या

आसपासच्या

पररसरात

असणाऱ्या

नाल्याींमध्ये

आढळून आल्याची बाब ददनाींक २ जानेर्ारी, २०२० रोजी र्ा त्यासम
ु ारास
ननदिवनास आली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, र्न वर्भाग, पाशलका प्रिासन आणण पोलीस प्रिासन याींना
सदर बाब मादहती असन
ू सध्
ु दा यार्र कोणतीही कारर्ाई झाली नाही, हे ही
खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, येऊरमध्ये अनधधकृत ढाबे, हॉ्े ल्स आणण हुक्का पालवर ककती
प्रमाणात कायवरत असन
ू सदरील हॉ्े ल मालकाींना नो्ीस दे र्न
ू प्रिासनाने
आतापयांत कोणती कारर्ाई केली तसेच येऊरमधील र्न्यजीर्ाींचे रक्षण
करण्यासािी र्न प्रिासनाने कोणती उपाययोजना केली र्ा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सांजय राठोड (०८-१२-२०२०) : (१) र् (२) हे खरे नाही.

येऊर येर्ील पयावर्रण सींर्द
े निील क्षेत्रातील खाजगी क्षेत्रात दारुच्या

बा्ल्या असल्याची बाब ददनाींक ०४/०३/२०२० रोजी ननदिवनास आली आहे .
त्यानस
ु ार अर्ैध दारु वर्क्री र्ाींबवर्ण्याबाबत र्नक्षेत्रपाल येऊर याींचव्े दारे

पोलीस ननरीक्षक, र्तवकनगर पोलीस स््े िन र् उपायक्
ु त, राज्य उत्पादन
िल्
ु क, िाणे वर्भाग याींना कळवर्ण्यात आले आहे .

(३) येऊर गार्ाचे क्षेत्र हे िाणे महानगरपाशलकेच्या कायवक्षेत्रातील असन
ू तेर्ील
हॉ्े ल्स,

्र्व

इत्यादी

प्रकारच्या

व्यर्सायाींकरीता

महानगरपाशलकेकडून

परर्ानगी दे ण्यात येत.े सदर व्यर्सानयकाींनी पयावर्रण सींरक्षण अधधननयम,
१९८६ मधील तरतद
ू ीींचा भींग केल्याची बाब र्नक्षेत्रपाल, येऊर याींनी िाणे
महानगरपाशलकेच्या

ननदिवनास

आणून

ददलेली

आहे .

तसेच

याबाबत

र्नक्षेत्रपाल, येऊर याींनी त्याींचेस्तरार्र सींबधीं धत हॉ्े ल्स, ्र्व याींना नो्ीस
ददलेल्या आहे त.

सींजय गाींधी राषरीय उद्यानाच्या इको सेन्सी्ीव्ह झोनमध्ये रीं गोली

्र्व याींनी पयावर्रण सींरक्षण अधधननयम, १९८६ चा भींग केल्याने त्याींच्या
वर्रोधात र्नगन्
ु हा नोंदवर्ण्यात आला असन
ू पढ
ु ील कायवर्ाही सरु
ु आहे .

र्न्यजीर्ाींच्या र् र्न सींरक्षणाच्या दृष्ीने येऊर र्न पररक्षेत्रात र्न

कमवचाऱ्याींमार्वत ददर्स-रात्र ननयशमतपणे गस्त करण्यात येत.े
(४) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________
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वाशशम नगरपाशलिा हद्दीतील शासिीय जशमनीवर वसनतगह
ृ ाचे
अनधधिृत बाांधिाम ननष्ट्िाशसत िरण्याबाबत

(३) १९५४ (१८-०३-२०२०). श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय महसल
ू मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) र्ाशिम नगरपाशलका हद्दीतील शि् क्र.२३, सव्हे नीं.२७ (१०२८३ चौ.मी)
िासकीय जशमनीर्र अनतक्रमण करुन त्यादिकाणी र्सनतगह
ृ ाचे अनधधकृत
बाींधकाम करुन िैक्षणणक सींस्र्ेने अनतक्रमण केल्याचे ननदिवनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गत २० र्र्ावत सदर अनधधकृत बाींधकाम ताब्यात घेर्न
ू
ननषकाशसत करण्याबाबत िासनाने कोणतीही कायवर्ाही केलेली नाही, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले र् त्यानस
ु ार िासनाची जमीन ताब्यात घेर्न
ू दोर्ी
अधधकारी र् अनतक्रमण करणाऱ्या व्यक्तीींर्र कोणती कारर्ाई केली र्ा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.बाळासाहे ब थोरात (१०-१२-२०२०) : (१) होय, कसबे र्ाशिम भाग ३, ता.

जज.र्ाशिम मधील नझुल शि् नीं. २७, प्लॉ् क्र. २३, क्षेत्रर्ळ १०२८१.०० चौ.
मी. या िासकीय जागेर्र प्राचायव, राजस्र्ान आयव कॉलेज, र्ाशिम याींनी
अनतक्रमण करून सन २०१३ मध्ये र्सनतगह
ृ ाचे बाींधकाम केल्याचे ननदिवनास
आले होते.

(२) हे खरे नाही. तहशसलदार, र्ाशिम याींनी महाराषर जमीन महसल
ू सींदहता,

१९६६ चे कलम ५० अन्र्ये तसेच िासन ननणवय, ददनाींक १२/०७/२०११ मधील
तरतद
ु ीनस
ु ार सींबधीं धत सींस्र्ेने वर्र्याींककत जागेर्र केलेले अनतक्रमण ह्र्न
ू
जागा िासनाच्या ताब्यात घेण्याबाबत ददनाींक १९/०७/२०१४ रोजी आदे ि
पारीत केले आहे त.
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(३) र् (४) सदरहू प्रकरणी तहशसलदार, र्ाशिम याींनी ददनाींक १९/०७/२०१४
रोजी पारीत केलेल्या आदे िास व्यधर्त होर्न
ू राजस्र्ान आयव कॉलेज, र्ाशिम
याींनी मा.ददर्ाणी न्यायालय (र्रीषि स्तर), र्ाशिम याींचेकडे ददर्ाणी दार्ा क्र.

१६६/२०१४, ददनाींक ३०/०७/२०१४ रोजी दाखल केलेला असन
मा.ददर्ाणी
ू
न्यायालय

(र्रीषि

स्तर),

र्ाशिम

याींनी

ददनाींक

१२/०३/२०१५

रोजी

दाव्यासींदभावत अींनतम ननणवय होईपयांत स्र्गनादे ि पारीत केलेला आहे .

र्ाशिम नगरपाशलका हद्दीतील िासकीय जागेत अनतक्रमण करून राजस्र्ान
आयव

कॉलेज

मा.ददर्ाणी

याींनी

र्सनतगह
ृ ाचे

न्यायालयात

बाींधकाम

न्यायप्रवर्ष्

आहे .

केलेबाबतचे

मा.ददर्ाणी

प्रकरण

सध्या

न्यायालयाच्या

ननदे िाच्या अनर्
ीं ाने या प्रकरणी पढ
ु ग
ु ील कायवर्ाही करण्याचे सींकजल्पत आहे .
___________

शसांदी रे ल्वे (ता.सेलू, ल्डज.वधाव) येथील अवैध
गौण खननज उत्खनन रोखण्याबाबत

(४)

२९२१

(२९-०५-२०२०).

श्री.धगरीशचांद्र

व्यास,

श्री.प्रशाांत

सन्माननीय महसल
ू मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

पररचारि :

(१) समध्
ृ दी महामागावच्या बाींधकामाकरीता शसींदी रे ल्र्े (ता.सेल,ू जज.र्धाव)
येर्ील िेतकऱ्याींच्या िेतजशमनीतन
ू वर्नापरर्ानगी अर्ैधररत्या गौण खननजाचे

उत्खनन होत असल्याचे माहे माचव, २०२० मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदिवनास
आले, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, अर्ैध गौण खननज उत्खनन प्रकरणी मा.मख्
ु यमींत्री तसेच
तहशसल कायावलय र् शसींदी रे ल्र्े पोशलसाींकडे तक्रार करुनही कोणतीही कारर्ाई
करण्यात आली नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन अर्ैध गौण खननज
उत्खनन रोखण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.बाळासाहे ब थोरात (०८-१२-२०२०) : (१) र् (२) अिी बाब ननदिवनास आली
नाही.
(३)

र्धाव

जजल््यात

समध्
ृ दी

महामागावच्या

कामाकरीता

करण्यात

येत

असलेल्या गौण खननजाच्या उत्खननाची तपासणी करण्यासािी उपवर्भागीय

स्तरार्र सशमतीचे गिन करण्यात आले असन
ू सदर सशमतीमार्वत र्ेळोर्ेळी
तपासणी करुन उधचत कायवर्ाही करण्यात येत.े
(४) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

मुांबईतील मालवणी पोलीस ठाण्यातील प्रनतबांधधत क्षेत्रात ननयमाांचे
उल्लांघन िरणाऱ्या पोलीस अधधिाऱ्याांवर िारवाई िरण्याबाबत

(५) ३८६६ (१५-०७-२०२०). डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय गह
ृ मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईतील मालर्णी पोलीस िाण्यातील पोलीस अधधकारी र् कमवचारी
याींनी पररसरात िारररीक अींतर न िे र्ता कर्शसकल डडस््न्सचे उल्लींघन करुन

गन्
ु हे गारासोबत र्ाढददर्स साजरा केल्याचा प्रकार माहे जून, २०२० मध्ये र्ा
त्यादरम्यान ननदिवनास आला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मालर्णी हा प्रनतबींधधत क्षेत्र (कीं्े नमें् झोन) असन
ू ही पोलीस
अधधकाऱ्याींनी ननयमाचे उल्लींघन केल्याप्रकरणी त्याींचर्
े र कारर्ाई करण्याची
मागणी स्र्ाननकाींनी केली आहे, हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उक्त

प्रकरणी

िासनाने

चौकिी

करुन

अधधकाऱ्याींर्र कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे ,

दोर्ी

पोलीस

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अननल दे शमख
ु (११-१२-२०२०) : (१) होय.
(२) नाही.

(३) या प्रकरणी अपर पोलीस आयक्
ु त, उत्तर प्रादे शिक वर्भाग, मब
ुीं ई याींच्या

आदे िान्र्ये सहायक पोलीस आयक्
ींु ई याींनी चौकिी
ु त, मालर्णी वर्भाग, मब
करुन सादर केलेल्या सवर्स्तर चौकिी अहर्ालाच्या आधारे सदर अधधकारी
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याींचा कसरु ी अहर्ाल अपर पोलीस आयक्
ींु ई
ु त, उत्तर प्रादे शिक वर्भाग, मब
याींना सादर करण्यात आला होता. प्रस्तत
ु प्रकरणी अपर पोलीस आयक्
ु त,
उत्तर

प्रादे शिक

वर्भाग,

मब
ुीं ई

याींच्या

ददनाींक

३०/०७/२०२०

रोजीच्या

कायावलयीन आदे िान्र्ये पोलीस उपननरीक्षक ग्यानोबा गोवर्ींद्र इींद्राळे

र्

सहायक पोलीस ननरीक्षक नींदकुमार कोळी याींना सक्त ताकीद ही शिक्षा
दे ण्यात आली आहे .

(४) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

साांगली ल्डजल््यातील गावाांमध्ये महात्मा फुले शेतिरी िजव माफी
योजनेमध्ये गैरव्यवहार झाल्याबाबत

(६)

४०१९

(१७-०७-२०२०).

श्री.सदाशशव

खोत,

श्री.गोवपचांद

पडळिर,

श्री.महादे व जानिर : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) कजावच्या वर्ळख्यात अडकलेल्या िेतकऱ्याींना आधर्वक ददलासा दे ण्यासािी

िासनाने महात्मा र्ुले िेतकरी कजव मार्ी योजना आखली आणण त्या

अींतगवत िेतकरी कजव मार्ी झाली परीं तु साींगली जजल््यातील काही गार्ाींमध्ये
जशमनीचे

क्षेत्र

नसणाऱ्या

लोकाींनासध्
ु दा

कजव

परु र्िा

केला

गेला

र्

कजवमार्ीच्या यादीमध्ये दे खील त्याींचे नार् आल्याचे ननदिवनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, काही लोक िेतीिी ननगडीत नसतानाही त्याींच्या खात्यात
मोठ्या प्रमाणात रकमा जमा झाल्या आहे त त्यामळ
ु े मोिा गैरव्यर्हार
झाल्याचा सींिय व्यक्त होत असन
ू अनेक तक्रारी जजल्हाधधकारी तसेच र्ररषि
पातळीर्र प्राप्त झाल्या आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सींबधीं धत दोर्ीींवर्रुध्द
कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.शामराव ऊफव बाळासाहे ब पाटील (१०-१२-२०२०) : (१) र् (२) होय.

(३) साींगली जजल््यामध्ये महात्मा जोनतरार् र्ुले िेतकरी कजव मक्
ु ती योजना
२०१९ चा गैरलाभ घेतलेल्या प्रकरणापैकी १३ प्रकरणातील दोर्ीींवर्रुध्द
र्ौजदारी कायवर्ाही करण्यात आलेली असन
ू उर्वरीत प्रकरणी र्ौजदारी गन्
ु हे
दाखल करण्याची कायवर्ाही सरू
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

ववदभव वविास वैधाननि महामांडळाचा िालावधी वाढवन
ू दे ण्याबाबत
(७) ४१८८ (०९-०९-२०२०). डॉ.रणल्डजत पाटील : सन्माननीय उप मख्
ु यमांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वर्दभावतील ११ जजल््याींकरीता वर्दभव वर्कास र्ैधाननक महामींडळाचा
कालार्धी र्ाढर्न
ू दे ण्याबाबतचे ननर्ेदन लोकप्रनतननधीींनी मा.मख्
ु यमींत्री याींना
ददले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने कोणता ननणवय घेतला आहे ,
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अल्डजत पवार (११-१२-२०२०) : (१) होय.

(२) मींत्रत्रमींडळाच्या ददनाींक २५ जून, २०२० रोजी मींत्रालय, मब
ुीं ई येर्े झालेल्या
बैिकीच्या अनर्
ीं ाने सदर मींडळे पन
ु ग
ु गविीत करण्याबाबत ननणवय घेण्याबाबतचा
प्रस्तार् िासनाच्या वर्चाराधीन आहे .
(३) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

घाटपेढरी (ता.पारशशवनी, ल्डज.नागपूर) येथील शशवारात
(८)

४७०३

वाघाच्या हल्यात शेतमजरू ाचा मत्ृ यू झाल्याबाबत
(१४-०९-२०२०).

श्री.धगरीशचांद्र

व्यास,

श्री.नागोराव

गाणार,

श्री.रामदास आांबटिर, श्री.प्रशाांत पररचारि : सन्माननीय वने मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) घा्पेढरी (ता.पारशिर्नी, जज.नागपरू ) येर्ील शिर्रात र्ाघाच्या हल्ल्यात

आददर्ासी िेतमजूराचा मत्ृ यू झाल्याची बाब माहे एवप्रल, २०२० मध्ये र्ा
त्यादरम्यान ननदिवनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मत
ृ िेतमजरू ाच्या कु्ुींबातील र्ारसाींना िासनाने आधर्वक
मदत केली आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत

काय आढळून आले र् त्यानर्
ीं ाने सदर नरभक्षक र्ाघाचा र्न वर्भागामार्वत
ु ग
बींदोबस्त करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.सांजय राठोड (०८-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे .
सदर

घ्ना

घा्पेढरी

(ता.पारशिर्नी,

जज.नागपरू )

येर्ील

गार्शिर्ारात न घडता पेंच व्याघ्र प्रकल्पाच्या गाभा क्षेत्रातील पजश्चम पेंच
र्नक्षेत्रात घडली आहे .

(२) मत
ृ क श्री.आनींदरार् सरु ण उईके, (र्य ५१ र्र्व) रा.घा्पेढरी हे र्न

कमवचाऱ्याींची नजर चुकर्न
ू पें च व्याघ्र प्रकल्पाच्या गाभा क्षेत्रामध्ये अर्ैधररत्या
मोहर्ुले गोळा करण्याकरीता गेले असता सदर घ्ना घडली आहे .

सदर घ्नेमध्ये र्न्यजीर् (सींरक्षण) अधधननयम, १९७२ च्या कलम

२७, ३१ च्या तरतद
ु ीींचे उल्लींघन झाले आहे . त्यामळ
ु े महसल
ू र् र्न वर्भाग
िासन

ननणवय,

क्र.डब्ल्यए
ु लपी-१००८/प्र.क्र.२७०/र्-१,

ददनाींक

०२/०७/२०१०

सदर

िेतमजरू ाच्या

मधील दे य असलेल्या अर्वसहाय्याबाबतच्या अ्ी र् ितीपैकी बाब क्र. १ चे
स्पष्पणे

उल्लींघन

झाल्यामळ
ु े

र्न

वर्भागाकडून

कु्ुींबातील र्ारसाींना आधर्वक मदत करण्यात आली नाही.

(३) सदर घ्ना ही मानर्ी चुकीमळ
या क्षेत्रात यानींतर
ु े घडली असन
ू

कोणतीही अिी घ्ना घडली नाही त्यामळ
ु े र्ाघ नरभक्षक असल्याचा प्रश्न
येत नाही.

(४) प्रश्न उद्भर्त नाही.
___________
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पेढरघोळ (ता.शहापूर, ल्डज.ठाणे) येथील बॉटननिल गाडवन
नागरीिाांसाठी खल
ु े िरण्याबाबत

(९) ४८२९ (२३-११-२०२०). श्री.शशशिाांत शशांदे, श्री.ववक्रम िाळे , श्री.अमोल
शमटिरी, श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ावणी : सन्माननीय वने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) िाणे जजल््यातील आददर्ासी क्षेत्रातील मौजे पेढरघोळ जर्ळ सन २०१९
मध्ये जैर्वर्वर्धता उद्यान (बॉ्ननकल गाडवन) उभारण्यात आले असन
ू त्यास
स्र्.उत्तमरार् पा्ील जैर्वर्वर्धता केंद्र असे नार् दे ण्यात आले आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, सदर उद्यानाच्या उभारणीसािी रुपये ९० लाख खचव करुन
सन २०१९ मध्ये उद्यानाचे बाींधकाम पण
ू व झाले असल्याचे ददनाींक ३ सप््ें बर,

२०२० रोजी र्ा त्यासम
ु ारास ननदिवनास आले असन
ू सदर उद्यानात १२
रािीींच्या पींचागाकृती नक्षत्र र्नाची उभारणी करण्यात येऊन पींचागातील रािी,
नक्षत्र र् चरणाींचा समार्ेि केल्यामळ
ु े अभ्यासकाींच्या र् पयव्नाच्यादृष्ीने हे
उद्यान महत्र्ाचे िरणारे आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर उद्यानाचे बाींधकाम दीड र्र्ावपर्
ू ी पण
ू व होऊन सामाजजक

र्नीकरण वर्भागाकडून र्न वर्भागास हस्ताींतरीत न केल्यामळ
ु े उद्यान
नागररक, अभ्यासक र् पयव्काींसािी खुले करण्यात आले नसल्याचेही ददनाींक
३ सप््ें बर, २०२० रोजी र्ा त्यासम
ु ारास ननदिवनास आले आहे, हे ही खरे आहे
काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदर उद्यान

नागररकाींसािी खल
ु े करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत
आहे,

(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सांजय राठोड (१०-१२-२०२०) : (१) होय, मौजे पें ढरघोळ (जज.िाणे) जर्ळ
असलेले मौजे कानवर्ींदे, (सींरक्षक्षत र्न) ता.िहापरू , जज.िाणे येर्े सन

२०१५-२०१६ ते २०१९-२०२० या कालार्धीमध्ये जैर्वर्वर्धता उद्यानाची

ननशमवती करणेत आलेली आहे . सदर उद्यानातील कामाींसािी सन २०१८-२०१९
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या कालार्धीत

रुपये ८९.८३

लाख

खचव करणेत आलेला असन
सन
ू

२०१९-२०२० या कालार्धीत ८.७७ लाख एर्ढा खचव करणेत आलेला आहे .
सदरचे काम माचव, २०२० मध्ये पण
ू व झाले आहे .
(२) होय, हे खरे आहे .

(३) र् (४) या उद्यानातील कामे ही माचव, २०२० अखेर पण
ू व झाली आहे त.
परीं तु

कोवर्ड-१९

असल्यामळ
ु े

वर्र्ाणच्
ू या

प्रादभ
ु ावर्ामळ
ु े

सींपण
ू व

दे िभरात

्ाळे बद
ीं ी

सदरहु उद्यान नागररक, अभ्यासक र् पयव्काींसािी खुले
करण्यास िक्य झालेले नाही. ्ाळे बद
ीं ी सींबध
ीं ात असलेली ननबांध पण
व :
ू त

शिर्ील केल्यानींतर उद्यान पयव्काींसािी खल
ु े करण्याची कायवर्ाही करण्यात
येईल.

(५) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

लोिमान्य हटळि रुग्णालय, शीव, मुांबई येथे
रक्ताचा गैरव्यवहार सुरु असल्याबाबत

(१०)

४९२०

(१३-११-२०२०).

श्री.ववलास

पोतनीस,

डॉ.रणल्डजत

पाटील :

सन्माननीय नगर वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) कोरोना सार्ीच्या काळात रक्तदान शित्रबरे आणण रक्तदान करणाऱ्याींची

कमतरता याकारणास्तर् मब
ुीं ई िहरात मोठ्या प्रमाणार्र रक्ताचा त्
ु र्डा
ननमावण

झाला

असल्याने

ननयशमतपणे

रक्ताची

गरज

भासणाऱ्या

करीत

असल्याचा

र्ॅलेसेशमयाग्रस्त रुग्णाींना लोकमान्य द्ळक रुग्णालयाच्या (िीर्, मब
ुीं ई)
र्ॅलेसेशमया

केंद्रातील

कक्ष

पररचर

रक्ताची

वर्क्री

धक्कादायक प्रकार ददनाींक १४ ऑक््ोबर, २०२० रोजी र्ा त्यासम
ु ारास
ननदिवनास आला आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या
अनर्
ीं ाने मब
ु ग
ुीं ईतील रुग्णालयात रक्ताचा गैरव्यर्हार करणाऱ्या सींबधीं धताींर्र
कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे

(३) तसेच मब
ुीं ईसह राज्यातील रक्त त्
ु र्ड्याची समस्या दरू करण्यासािी
िासनाने कोणत्या उपाययोजना केल्या र्ा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.एिनाथ शशांदे (०७-१२-२०२०) : (१) अिा आियाची बातमी ददनाींक

१४ ऑक््ोबर, २०२० रोजीच्या स्र्ाननक र्त्ृ तपत्रात प्रशसध्द झाली होती ही
र्स्तजु स्र्ती आहे .

(२) सदर प्रकरणी बह
ुीं ई महानगरपाशलकेमार्वत चौकिी करण्यात आली
ृ न्मब
असता, एका रुग्णाच्या र्डडलाींनी र्ॅलेशसशमया सें्रमधील कक्ष पररचरास
रुपये २००/- इतक्या रकमेची द्प ददल्याचे सदर रुग्णाच्या र्डडलाींनी
साींधगतल्याचे ननदिवनास आले.
सदर

कक्ष

पररचराची

बह
ुीं ई
ृ न्मब

दिकाणाहून बदली करण्यात आली आहे .
(३) रक्तपरु र्िा सरु ळीत िे र्ण्यासािी

महानगरपाशलकेमार्वत

बह
ुीं ई
ृ न्मब

त्या

महानगरपाशलकेमार्वत

खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात आल्या/येत आहे त :•

•
•
•

वर्वर्ध हाऊशसींग सोसाय्ी, सार्वजननक यर्
ु ा मींडळे तसेच स्र्ाननक
लोकप्रनतननधी

याींच्या

सहकायावने

तसेच

लॉकडाऊन

नींतर

रे ल्र्े

स्र्ानकाजर्ळ सध्
ु दा रक्तदान शित्रबरे आयोजजत केली गेली आहे त.
र्ेगर्ेगळ्या

कॉलेजचे

एन.एस.एस.

यनु न्,

रो्री

सहकायावने रक्तदान शित्रबराींचे आयोजन करण्यात येत.े

क्लब

याींच्या

मब
ुीं ई जजल््याबाहे र सध्
ु दा वर्वर्ध सामाजजक सींस्र्ाींच्या मदतीने
रक्तदान शित्रबरे घेण्यात येत आहे त.

ददनाींक ०१/०३/२०२० ते ददनाींक ३०/१०/२०२० या कालार्धीत ९२
रक्तदान शित्रबरे आयोजजत करण्यात आली असन
ू , त्याव्दारे ८५९७
रक्ताच्या वपिव्या जमा करण्यात आल्या आहे त.

राज्यातील रक्त त्
ु र्ड्याची समस्या दरू करण्यासािी खालीलप्रमाणे

उपाययोजना करण्यात आल्या/येत आहे त :•

•

वर्वर्ध राजकीय, सामाजजक, धाशमवक सींघ्ना, गह
ृ ननमावण सोसाय्ी
र्

स्र्ैजच्िक

रक्तदाते

याींनी

पढ
ु ाकार

घेऊन

रक्तदान

आयोजजत करण्यासािी आर्ाहन करण्यात आले होते.

शित्रबरे

सदर आर्ाहनास प्रनतसाद दे ऊन वर्वर्ध सींस्र्ाींनी रक्तदानाच्या

मोदहमेत योगदान ददले असन
ू , त्यामळ
ु े रक्त त्
ु र्ड्यार्र मात
करण्यास मदत झाली आहे .

(४) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________
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िनावळा (ता.पनवेल, ल्डज.रायगड) येथील खाजगी वन जशमनीवरील
सागाांसह अन्य वक्ष
ृ ाांची तोड िेल्याबाबत
(११) ४९८१ (२३-११-२०२०). श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय वने मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कनावळा ग्रप
ु पींचायत हद्दीतील तारागार्ा िेजारी (ता.पनर्ेल, जज.रायगड)

खाजगी र्ने असलेल्या जशमनीर्रील स्र्ाननक र्न वर्भाग कमवचाऱ्याींच्या र्

जमीन मालकाींच्या सींगनमताने सम
ु ारे ३० र्र्े जुन्या सागर्ान, करीं ज,
गल
ु मोहर, जाींभळ
ू र् आींबा यासारख्या झाडाींची कागदोपत्री कोणतीही परर्ानगी

घेतलेली नसताना प्रचींड प्रमाणार्र र्क्ष
ृ तोड केल्याप्रकरणी पनर्ेल र्नपररक्षेत्र
अधधकारी याींच्याकडे ददनाींक २२ सप््ें बर, २०२० रोजी लेखी तक्रार केली

असन
ू ही र्न वर्भागाचे सींबधीं धत अधधकारी जमीन मालकाींर्र र् र्क्ष
ृ तोड

करणाऱ्या कींत्रा्दाराींर्र गन्ु हा दाखल करण्यास वर्लींब करीत असन
ू स्र्ाननक

र्न वर्भागाच्या अधधकाऱ्याींनी यादिकाणी कामार्र असलेल्या खैरा्र्ाडी
आददर्ासी समाजाच्या बाींधर्ार्र गन्
ु हा दाखल करून मळ
ू मालकाला सींरक्षण

ददल्याप्रकरणी तक्रारदार सामाजजक कायवकते श्री.सींतोर् िाकूर याींनी मा.र्न
राज्यमींत्री याींच्याकडे तक्रार दाखल केली असन
याप्रकरणी लक्ष घालन
ू
ू
गन्
ु हे गाराींर्र कारर्ाई करण्याची मागणी केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, केंद्र िासनाच्या पर्
ू व परर्ानगीशिर्ाय र्नेतर कामास बींदी

असताना तसेच महाराषर खाजगी र्ने अधधननयम अींतगवत कलम २३अ

अींतगवत खाजगी र्ने हा कायदा लागू असताना, स्र्ाननक र्न वर्भाग
कमवचाऱ्याींच्या र् जमीन मालकाींच्या सींगनमताने सम
ु ारे ३० र्र्े जन्
ु या
सागर्ान, करीं ज, गल
ु मोहर, जाींभळ
ू , आींबा र् र्णस यासारख्या झाडाींची

र्क्ष
ृ तोडीची र्न वर्भागाकडे कागदोपत्री कोणतीही परर्ानगी घेतलेली नसताना

सरावसपणे खुलआ
े म कत्तल केलेली असताना सींबधीं धत जमीन मालक र्
र्क्ष
ु हा दाखल करण्यात आला नाही,
ृ तोड करणाऱ्या कींत्रा्दारार्र आजपयांत गन्
हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले र् त्यानर्
ीं ाने जमीन मालक र् र्क्ष
ु ग
ृ तोड करणाऱ्या

कींत्रा्दार तसेच सींबधीं धत र्न वर्भागाचे कमवचाऱ्याींवर्रोधात कोणती कारर्ाई
केली र्ा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सांजय राठोड (०९-१२-२०२०) : (१) होय.

(२) सदर तक्रारीतील नमद
ू र्क्ष
ु ा
ृ तोड रायगड जजल््यातील पनर्ेल तालक
अींतगवत मौजा कनावळा तारा, सर्े क्र.१२७/१, ३ र् ९ (जन
ु ा सर्े क्र.१६५/१, ३
र् ९) मध्ये झाल्याचे ननदिवनास आले आहे . सदर जशमनी सींदभावत भारतीय

र्न अधधननयम, १९२७ चे कलम ३५(३) अन्र्ये ददनाींक ४/१२/१९६१ रोजी
नो्ीस जारी झालेली असन
ू महाराषर खाजगी र्ने (सींपादन) अधधननयम,

१९७५ मधील तरतद
ु ीनस
ु ार सदरच्या जशमनीचा र्ैधाननक दजाव “राखीर् र्ने”

म्हणन
ू आहे . सदर राखीर् र्नात २९ र्क्ष
ू त्यापासन
ू
ृ ाींची तोड झाली असन
१०.४६३ घ.मी. लाकूड माल जप्त करण्यात आला आहे. सदर प्रकरणी ददनाींक
१७/०९/२०२० रोजी र्नगन्
ु हा नोंदवर्ण्यात आला आहे .

(३) या प्रकरणी जप्त केलेले िासकीय लाकूड माल र्न वर्भागाचे ताब्यात
आहे . तसेच १) श्रीमती ररतु एम.के. अजातित्रशु सह, २) श्री.बाळाराम दहराजी
पर्ार, ३) श्री.मोतीलाल रुपककसन खन्ना (नतन्ही राहणारे तालक
ु ा पनर्ेल)

याींचेवर्रुध्द न्याय दीं डाधधकारी प्रर्म र्गव, पनर्ेल न्यायालयात ददनाींक
२६/११/२०२० रोजी कर्यावद दाखल करण्यात आली आहे.
(४) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

वैभववाडी-उां बडे (ता.वैभववाडी, ल्डज.शसांधुदग
ु )व मागाववरील जुन्या व
िालबाहय पल
ु ाची उां ची वाढवन
ू नवीन पल
ू बाांधण्याबाबत

(१२) ४९८९ (२०-११-२०२०). श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय साववजननि बाांधिाम
(साववजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१)

र्ैभर्र्ाडी-उीं बडे

(ता.र्ैभर्र्ाडी,

जज.शसींधद
ु ग
ु )व

मागावर्रील

जन्
ु या

र्

कालबाहय झालेल्या कमी उीं चीच्या पल
ु ार्रुन दरर्र्ी पार्साळयात मोठ्या
प्रमाणार्र पाणी र्ाहून एडगार्, र्ौजदारर्ाडी, ईनामदारर्ाडी इत्यादी २०
गार्ाींचा पार्साळ्यात सींपकव त्
ु त असल्यामळ
ु े सदर पल
ु ाची उीं ची र्ाढर्न
ू

नर्ीन पल
ू बाींधण्याबाबतची मागणी पररसरातील ग्रामस्र् गत २ र्र्ावपासन
ू

मा.पालकमींत्री, शसींधुदग
ु ,व मा.सार्वजननक बाींधकाम मींत्री, कायवकारी अशभयींता,

सार्वजननक बाींधकाम वर्भाग, कणकर्ली, प्रधान सधचर्, सार्वजननक बाींधकाम
वर्भाग (रस्ते) आदीकडे लेखी ननर्ेदनाव्दारे करीत असल्याचे ननदिवनास आले
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय
आढळून

आले

र्

त्यानर्
ीं ाने
ु ग

नागररकाींना

र्ैभर्र्ाडी-उीं बडे

्या

जन्
ु या

पल
ु ार्रून प्रर्ास करताना सोसाव्या लागणाऱ्या समस्या वर्नावर्लींब दरू
करण्याच्या दृष्ीने तसेच पार्साळयातही रहदारी सरू
ु राहण्याच्या दृष्ीने
कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अशोिराव चव्हाण (१०-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे .

(२) र् (३) सदर पल
ु ाची प्रत्यक्ष पहाणी करण्यात आली असन
ू , या पल
ु ाचे
ननकर्, मींजूरी र् ननधी उपलब्धतेच्या अधीन राहून हाती घेण्याचे ननयोजन
राहील.
___________

जुई-बापुजी (ता.अशलबाग, ल्डज.रायगड) येथील
िाांदळवनाची ित्तल िेल्याबाबत

(१३) ५०१२ (२३-११-२०२०). डॉ.(श्रीमती) मननषा िायांदे : सन्माननीय वने
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

जुई-बापज
ु ी

(ता.अशलबाग,

जज.रायगड)

येर्ील

१.८४

हे क््रर्रील

काींदळर्नाची बेकायदा भरमसा् कत्तल करुन जमीन बळकार्ल्या प्रकरणी
जे.एस.डब्ल्य.ू या कींपनीर्र कारर्ाई करण्याचे आदे ि कोकण वर्भागीय
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आयक्
ु त याींनी रायगड जजल्हाधधकाऱ्याींना दे ऊनही कोणतीच कारर्ाई झाली
नसल्याचे माहे सप््ें बर, २०२० मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदिवनास आले आहे ,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कोकण वर्भागीय आयक्
ु त याींनी उक्त दोर्ी कींपनीर्र कारर्ाई
करण्याचे

आदे ि

दे ऊनही

जजल्हाधधकारी,

रायगड

कारर्ाई करण्यास वर्लींब होण्याची कारणे काय आहे त,

याींच्याकडून

कींपनीर्र

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले र् त्यानर्
ीं ाने दोर्ी कींपनीवर्रुध्द कोणती कारर्ाई केली
ु ग
र्ा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सांजय राठोड (११-१२-२०२०) : (१) मौजे जुई बापज
ु ी, ता.अशलबाग,

जज.रायगड येर्ील स.नीं. ५० ड चे एकूण क्षेत्र १.८४ पैकी अधधसधु चत झालेले

काींदळर्न क्षेत्र ०.५० हे क््रचा ताबा महसल
ू वर्भागाकडून र्न वर्भागाकडे
ददनाींक १२/०२/२०१८ रोजी जागेर्र शसमाींकन न करता दे ण्यात आलेला आहे .

त्यामळ
ु े काींदळर्नातील वर्कासात्मक कामे कोिे केली याबाबत खात्री होत
नव्हती. प्रकरणी वर्भागीय आयक्
ु त याींच्याकडून सींयक्
ु त मोजणी करण्याबाबत
सच
ू ना प्राप्त झाल्या होत्या.

(२) र् (३) वर्भागीय आयक्
ु त याींच्याकडून प्राप्त सच
ू ना र् स्र्ाननक पातळीर्र

झालेल्या तक्रारीच्या अनर्
ीं ाने ननर्ासी उपजजल्हाधधकारी याींच्या सच
ु ग
ू नेनस
ु ार

ददनाींक १०/०१/२०२० ते १३/०१/२०२० रोजी भशू म अशभलेख वर्भागासोबत
सींयक्
ु त पहाणी केली. सदर पहाणी दरम्यान र्न वर्भागाने ताब्यात घेतलेल्या
०.५० हे क््र काींदळर्न क्षेत्रात र्न्नेत्तर कामे केल्याचे स्पष् झाले आहे .

त्यानस
ु ार ददनाींक ३/०२/२०२० रोजी र्स्तजु स्र्तीननहाय पींचनामा करुन जे.एस.
डब्ल्य.ू कींपनीवर्रुध्द ददनाींक ३/०२/२०२० रोजी र्नगन्ु हा नोंदवर्ण्यात आलेला
आहे .

तर्ावप,

भशु म

अशभलेख

वर्भागाकडून

केलेल्या

क्षेत्राचे

हद्द

ननजश्चतीबाबत जे.एस.डब्ल्य.ू कींपनीने महाराषर जमीन महसल
ू सींदहता, १९६६
चे कलम २४७ अन्र्ये जजल्हा अधीक्षक भशु म अशभलेख, रायगड अशलबाग
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याींच्याकडे अपील दाखल केले आहे . सदर अवपलाची सन
ु ार्णी ददनाींक
०९/०७/२०२० रोजी झाली आहे . परीं तु सदर अवपलाचा ननणवय प्रलींत्रबत आहे .
त्यामळ
ु े पढ
ु ील कायवर्ाही करणे िक्य झालेले नाही.
उक्त

प्रकरणी

पयावर्रण

(सींरक्षण)

अधधननयम,

१९८६

अींतगवत

उपवर्भागीय अधधकारी, अशलबाग याींनी मा.मख्
ु य न्यायदीं डाधधकारी, अशलबाग
याींच्या न्यायालयात R.C.C No. ८५/२०२० नस
ु ार दार्ा दाखल केला. असन
ू
सदरचा दार्ा न्यायप्रवर्ष् आहे .
(४) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

राज्यातील साखर िारखान्याांिडे एफआरपीची
रक्िम थिीत असल्याबाबत
(१४)

५०४६

(२३-११-२०२०).

श्री.सदाशशव

खोत,

श्री.गोवपचांद

पडळिर,

श्री.प्रववण दरे िर : हदनाांि १० डडसेंबर, २०२० रोजी सभागह
ृ ाच्या पटलावर

ठे वण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ४ मधील प्रश्न
क्रमाांि ३८८४ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय सहिार मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सन २०२०-२०२१ चा गळीत हीं गाम सरू
होत असताना दस
ु
ु रीकडे
राज्यातील ३८ साखर कारखान्याींनी ऊस उत्पादक िेतकऱ्याींची ८१ को्ी ८९
लाख रुपयाींची एर्आरपीची रक्कम र्कवर्ली असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२०
च्या पदहल्या आिर्ड्यात ननदिवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, िेतकऱ्याींची एर्आरपीची रक्कम न दे णाऱ्या कारखान्याींच्या
वर्रोधात िासनाने कोणती कारर्ाई केली आहे ,
(३)

तसेच

िेतकऱ्याींना एर्आरपीची उर्वररत रक्कम तात्काळ शमळर्न
ू

दे ण्यासींदभावत िासनाकडून कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन यींदा ऊसाचे क्षेत्र

र्ाढल्यामळ
ु े राज्यात उत्पादन झालेल्या जादा साखरे बाबत कोणता ननणवय
घेतला र्ा घेण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.शामराव ऊफव बाळासाहे ब पाटील (११-१२-२०२०) : (१) अींित: खरे आहे .

हीं गाम २०१९-२०२० मध्ये राज्यातील साखर कारखान्याींनी ५५०.२९

लाख मे.्न ऊसाचे गाळप केलेले आहे . ऊस परु र्िादाराींनी परु वर्लेल्या ऊसाचे

ननयमानस
ु ार दे य FRP रुपये १४१५४.५३ को्ी ऊस ककीं मत होती. त्यापैकी
कारखान्याींनी

ऊस

परु र्िादाराींना

ऑक््ोबर,

२०२०

च्या

पदहल्या

आिर्ड्यापयांत रुपये १४०९६.८१ को्ी म्हणजेच ९९.५९ % रक्कम अदा केली
असन
ददनाींक १५/१०/२०२० अखेर १० कारखान्याींकडे ननयमानस
ू
ु ार रुपये

५७.७२ को्ी रक्कम र्ककत होती. त्यानींतर ददनाींक ३१/१०/२०२० अखेर रुपये
३३.९६ को्ी रक्कम र्कीत आहे .

(२) ऊस (ननयींत्रण) आदे ि १९६६ चे कलम ३(३) नस
ु ार कारर्ाई करण्यासािी
एर्आरपी र्कीत असलेल्या कारखान्याींर्र साखर आयक्
ु त कायावलयामार्वत
ददनाींक १३/०८/२०२०, २४/०९/२०२० र् २५/०९/२०२० रोजी सन
ु ार्ण्या घेण्यात
आलेल्या आहे त.
(३)

साखर

आयक्
ु त

कायावलयाने

हीं गाम

२०१९-२०२०

मधील

र्कीत

एर्आरपीबाबत ददनाींक ३१/१०/२०२० पयांत य्
ु े क िग
ु र, अहमदनगर, श्री

तात्यासाहे ब कोरे र्ारणा सहकारी साखर कारखाना, कोल्हापरू र् ककसनर्ीर
सहकारी साखर कारखाना, भईं
ु ज, जज.सातारा या ३ कारखान्याींकडील र्कीत
एर्आरपीच्या र्सल
ु ीबाबत आरआरसीचे आदे ि ननगवशमत केले आहे त.
(४)

याबाबत केंद्र िासनाच्या खाद्यान्न र् सार्वजननक वर्तरण वर्भाग,

नर्ी ददल्ली याींनी जव्हडीयो कॉन्र्रशसींगव्दारे ऊस उत्पादक राज्याींचा साखर र्

इर्ेनॉल उत्पादनाचा आढार्ा घेण्यात आला. त्यानस
ु ार महाराषर राज्यामध्ये

२०२०-२०२१ च्या गाळप हींगामात अींदाजजत ९९ लाख मेरीक ्न साखरे चे
उत्पादन होर्ू िकते, याचा वर्चार करता जास्तीचे साखर उत्पादन कमी करुन

साखरे ऐर्जी बी हे र्ी, िग
ु रकेन ज्यस
ू , िग
ु र शसरप या उपपदार्ावव्दारे इर्ेनॉल
उत्पादन केल्यामळ
ु े १० लाख मेरीक ्न साखरे ची घ् करता येईल.

त्यानर्
ीं ाने केंद्र िासनाने साखर हीं गाम २०२०-२०२१ सािी महाराषर
ु ग

राज्याला १०८ को्ी शल्सव इर्ेनॉल ननशमवतीचा लक्षाींक ददलेला असन
ू , साखर

आयक्
ु तालयाने इर्ेनॉल ननशमवती करणाऱ्या साखर कारखान्याींना लक्षाींक
ददलेला आहे .

(५) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________
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सामाल्डजि वनीिरण अिोला पररक्षेत्रातील आखतवाडा
येथील अधधिाऱ्याांनी गैरव्यवहार िेल्याबाबत
(१५)

५०४७

(२३-११-२०२०).

श्री.सदाशशव

खोत,

श्री.गोवपचांद

पडळिर :

सन्माननीय वने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) सामाजजक र्नीकरण वर्भागाच्या नावर्न्यपण
ू व िासकीय योजनेंतगवत
आखतर्ाडा ते र्ाकी लोणार नदीच्या दोन्ही कािार्र जेसीबीने खड्डे करून ३३
को्ी र्क्ष
ृ लागर्डी अींतगवत ८००० र्क्ष
ृ ारोपण करण्यात आले होते, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये र्ा त्यादरम्यान तसेच ददनाींक ६
ऑगस््, २०२० रोजी प्रत्यक्षात जीपीएसव्दारे घेण्यात आलेल्या िाया र् चल
धचत्रात कोणत्याही र्क्ष
ृ रोपणाचे अजस्तत्र् ददसत नाही, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, मरगळ लागर्डीच्या नार्ाखाली नावर्न्यपण
ू व योजनेत र्स्त

केलेले काळ्याकुट्ट धरणाचे डॅमेज कींरोल केले जात असन
ू मनरे गाचे VSL
भाग १ र् २ मधील १३ मजुर या कामासािी र्ापरून केंद्र िासनाच्या ननधीचा
र्ापर करुन सदरहू काम केले, हे ही खरे आहे काय,
(४) असल्यास, सामाजजक र्नीकरण वर्भाग, अकोला

याींचे

वर्रोधात

गैरव्यर्हाराच्या अनेक तक्रारी र्ेगर्ेगळ्या प्रकरणात िासनास प्राप्त झाल्या
असन
ू

प्रसार

माध्यमामध्ये

दे खील

सामाजजक

र्नीकरण

वर्भागातील

अधधकाऱ्याींच्या गैरव्यर्हाराची मोिी चचाव झालेली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(५) असल्यास, उक्त वर्भागाची र् सींबधीं धत अधधकाऱ्याींची चौकिी केली आहे

काय, चौकिीत काय आढळून आले, त्यानर्
ीं ाने दोर्ीींर्र कोणती कारर्ाई
ु ग
केली र्ा करण्यात येत आहे,

(६) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सांजय राठोड (१०-१२-२०२०) : (१) ३३ को्ी र्क्ष
ृ लागर्डी अींतगवत सन
२०१९ च्या पार्साळयात राज्य योजनाींतगवत आखातर्ाडा ते र्ाकी लोणार

नदीकािच्या रोपर्नासािी जेसीबीने खड्डे खोदले नाहीत, मजुराींकडूनच खड्डे
खोदन
ू ६००० रोपाींची लागर्ड केलेली आहे .
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(२) सदर रोपर्नाची माहे ऑक््ोबर, २०२० ची जजर्ींत रोपाींची ्क्केर्ारी
७५.८३ % इतकी आहे .

(३) सदर रोपलागर्डीची कामे राज्य योजनेत केलेली असन
ू , मनरे गा

योजनेचा या कामािी सींबध
ीं
नाही र् मनरे गा र्रील मजरु ाींचा र्ापर या
कामार्र केलेला नाही.

(४) र् (५) सदर प्रकरणी एक तक्रार जजल्हाधधकारी, अकोला याींचक
े डून
वर्भागीय र्न अधधकारी, सामाजजक र्नीकरण वर्भाग, अकोला याींना प्राप्त

झालेली आहे . तसेच स्र्ाननक र्त्ृ त पत्रामध्ये ददनाींक २०/११/२०२० रोजी
पैलपाडा रोपर्ाद्केबाबत बातमी िापन
ू आलेली आहे . सदर तक्रारीची चौकिी

सरु
ु आहे, चौकिी अहर्ाल प्राप्त झाल्यार्र त्यानस
ु ार पढ
ु ील कायवर्ाही
करण्यात येईल.

(६) सदर प्रकरणी कोणताही वर्लींब झालेला नाही.
___________

पूणाव नदी पररसरातील (ल्डज.बुलढाणा) िोळसा माकफयाांिडून
बेिायदे शीर वक्ष
ृ तोड होत असल्याबाबत

(१६)

५०९९

(२३-११-२०२०).

श्री.सदाशशव

खोत,

श्री.गोवपचांद

सन्माननीय वने मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

पडळिर :

(१) पातोंडा, काींदरखेड, बेलाड र् अन्य दिकाणी (ता.नाींदरु ा, जज.बल
ु ढाणा) र्
ननींभोरा, भें डर्ळ (ता.जळगार् जामोद) आणण इ्खेड, पेसोडा, भोनगार्,
णखरोडा

(ता.सींग्रामपरू )

र्

पररसरामध्ये

काही

कोळसा

माकर्याींनी

बेकायदे िीरररत्या बेसम
ु ार र्क्ष
ृ तोड करून कोळसा बनवर्ण्याचा अर्ैध धींदा

अनेक मदहन्याींपासन
ू सरू
ु केला असन
ू सदर अर्ैध धींदा तात्काळ बींद करून
सींबधीं धताींवर्रुध्द कारर्ाई करण्यात यार्ी अिा मागणीचे ननर्ेदन श्री.भर्
ू ण
दहम्मतरार् कोका्े , भाजप तालक
ु ा अध्यक्ष, मनु तवजापरु , श्री.श्रीकृषण सपकाळे ,
नाींदरु ा तालक
ु ा अध्यक्ष मनसे तसेच अन्य ग्रामस्र्ाींनी ददनाींक ५ र्ेब्रर्
ु ारी,
२०२० र् ३० एवप्रल, २०२० रोजी र्ा त्यासम
ु ारास जजल्हाधधकारी बल
ु ढाणा,

मा.र्ने मींत्री, प्रधान सधचर्, महसल
ू र् र्न वर्भाग (र्ने), सधचर्, पयव्न
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वर्भाग, प्रधान मख्
ु य र्न सींरक्षक नागपरू , मख्
ु य र्नसींरक्षक (प्रादे शिक)
अमरार्ती, उपर्नसींरक्षक बल
ु ढाणा आदीींकडे सादर केले आहे, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत

काय आढळून आले र् सदरहू मागणीच्या अनर्
ीं ाने सींबधीं धत दोर्ीींवर्रोधात
ु ग
कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे,
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.सांजय राठोड (०९-१२-२०२०) : (१) र् (२) सींबधीं धताींचे ननर्ेदन प्राप्त झाले.
तक्रार अजावत नमद
ू केलेल्या मद्
ु याींची चौकिी करण्यात आली. चौकिी
अहर्ालामध्ये पण
ू ाव नदीच्या कािार्र मौजे पातोंडा, कोंदरखेड, बेलाड या

पररसरात अर्ैध वर्नापरर्ानगी र्क्ष
ृ /झुडुप याींची तोड करुन कोळसा भट्टी
लार्ल्याचे ददसन
ू आले नाही.

मौजे ननींभोरा येर्ील खाजगी ग् क्रमाींक १४४ मध्ये प्रोसोवपस

प्रजानतचे अर्ैध र्क्ष
ृ तोड करुन कोळसा भट्टी लार्ण्यात आल्याचे ननदिवनास
आल्याने र्नगन्
ु हा क्र.६८०/२४, ददनाींक ६/०३/२०२० जारी करण्यात आला आहे .

आरोपीस नक
ु सान भरपाई म्हणन
ू रुपये ५०००/- र्सल
ू करण्यात आले आहे .
र्रर्ीं् बकाल र्तळ
अींतगवत भें डर्ळ त्रब्ामधील मौजे इ्खेड येर्ील
ुव

र्नक्षेत्रामध्ये आरोपी श्री.अयब
ु पिाण, रा.पार्डी जजल्हा अहमदनगर याींनी

अर्ैधररत्या प्रोसोवपस झाडे तोडून कोळसा तयार करीत असताना कारर्ाई
करुन कोळसा पोती ७२ नग ककीं मत रुपये १९४४०/- जप्त केला आहे . त्याींचेर्र
र्न गन्
ु हा जारी करुन चौकिी पण
ू व झालेली आहे . याप्रकरणात मा.प्रर्म श्रेणी

न्यायालय, जळगाींर् जामोद येर्े न्यायप्रवर्ष् करण्याची कायवर्ाही सरु
ु आहे .

भोनगाींर् त्रब्मध्ये अर्ैध र्क्ष
ू कोळसा तयार केला जात
ृ तोड करुन भट्टी लार्न
नाही.

(३) प्रश्न उद्भर्त नाही.
___________
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राज्यातील सहिारी गह
ृ ननमावण सोसायट्याांमधील सदननिाांच्या
थिीत दे खभाल शुल्िावर व्याज आिारणी न िरण्याबाबत

(१७) ५११७ (२३-११-२०२०). अॅड.ननरां जन डावखरे , श्री.प्रववण दरे िर, श्री.प्रसाद
लाड, श्री.नागोराव गाणार, डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय सहिार मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) िहरी र् ननमिहरी भागात सहकारी गह
ृ ननमावण सोसायटयाींची सींख्या

लक्षणीय असन
ू सहकारी सोसायटयाींकडून माशसक दे खभाल िल्
ु क (में ्नन्स
चाजव) आकारले जाते र् सदरहू िल्
ु क मद
ु तीत न भरल्यास प्रत्येक सोसाय्ीने
केलेल्या ननयमानस
ु ार प्रलींत्रबत िल्
ु कार्र ११ ते १२ ्क्क्याींपयांत व्याज
आकारणी केली जाते, हे खरे आहे काय,
(२)

असल्यास,

कोवर्ड-१९

मळ
ु े

ननमावण

झालेल्या

आधर्वक

सींक्ाच्या

पाश्र्वभम
ू ीर्र राज्यातील सहकारी गह
ृ ननमावण सोसायटयाींमधील रदहर्ािाींच्या

सदननकाींच्या र्कीत दे खभाल िल्
ु कार्र व्याज आकारणी न करण्याबाबत
ननदे ि दे ण्याची वर्नींती स्र्ाननक लोकप्रनतननधीींनी (कोकण पदर्ीधर मतदार
सींघ) मा.सहकार मींत्री याींना ददनाींक २० जून, २०२० रोजी र्ा त्यासम
ु ारास
ननर्ेदन दे ऊन केली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन उक्त ननर्ेदनार्र
कोणता ननणवय घेतला र्ा घेण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.शामराव ऊफव बाळासाहे ब पाटील (१०-१२-२०२०) : (१) होय,

सहकारी गह
ु ार र्कीत
ृ ननमावण सींस्र्ेचे आदिव उपवर्धी क्र.७१ नस

माशसक दे खभाल िल्
ु कार्र २१ ्क्के ककीं र्ा ननम्नदराने व्याज आकारणी
करण्याचा ननणवय सींस्र्ेच्या सर्व सदस्य मींडळास घेता येतो.
(२) होय.

(३) र् (४) सहकारी गह
ृ ननमावण सींस्र्ेचे आदिव उपवर्धी क्र.६५ ते ६७ मधील
तरतद
ु ीनस
ु ार

सींस्र्ेच्या

सभासदाकडून

िल्
ु क

आकारणी

करण्यात

येत.े

र्कवर्लेल्या िल्
ु क आकारणीर्र उपवर्धी क्र.७१ नस
ु ार सींस्र्ेच्या सर्व सदस्य
मींडळाने ननजश्चत केलेल्या व्याजदराप्रमाणे आकारणी केली जाते. सर्व सदस्य
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मींडळाच्या बैिकीमध्ये र्कीत िल्
ु क आकारणीर्र २१ ्क्के ककीं र्ा ननम्नदराने

व्याज आकारणी करण्याचा ननणवय घेता येतो. म्हणजेच, र्कीत रकमेर्र
व्याज न लार्ण्याचा पयावय उपवर्धी अींतगवत सहकारी गह
ृ ननमावण सींस्र्ेस
बहाल करण्यात आलेला आहे . याबाबत ननणवय घेण्यास सींस्र्ा सक्षम आहे त.

सहकारी गह
ु ार सींस्र्ेस राखीर्
ृ ननमावण सींस्र्ेचे आदिव उपवर्धी क्र.१४ नस
ननधी

र्

शसींकीींग

र्ींडाचा

वर्ननयोग

करता

येतो.

त्याींच्या

र्ापरासािी

आर्श्कतेप्रमाणे सींस्र्ेला सींबधीं धत ननबींधकाकडे प्रस्तार् दाखल करता येईल.

तसेच, उपवर्धीतील तरतद
ू ीनस
ु ार र्कीत िल्
ु कार्रील व्याज आकारणी, राखीर्
ननधी र् शसींकीींग र्ींड याचा वर्ननयोग करण्याची सींस्र्ाींना मभ
ू ा आहे .
त्यानस
ु ार ननणवय घेण्यास सहकारी गह
ृ ननमावण सींस्र्ा सक्षम आहे त.
___________

मुांबई महानगरपाशलिेने उभारलेल्या ब्रिमस्टोवॅड
प्रिल्पाच्या िायवक्षमतेबाबत

(१८) ५१७४ (१३-११-२०२०). श्री.ववजय ऊफव भाई धगरिर, श्री.प्रववण दरे िर,

श्री.रामननवास शसांह, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.नागोराव गाणार, श्री.प्रशाांत
पररचारि,

श्री.शशशिाांत

शशांदे,

श्री.ववक्रम

िाळे ,

श्री.अमोल

शमटिरी,

श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ावणी : सन्माननीय नगर वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) िासनाने मब
ुीं ईत ददनाींक २६ जुल,ै २००५ रोजी झालेल्या जलप्रलयानींतर
जलतज्ञ डॉ.माधर्रार् धचतळे

याींच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या सशमतीने

त्रब्रमस््ोर्ॅड प्रकल्पाची शिर्ारस आपल्या अहर्ालाव्दारे सन २००६ मध्ये
केल्यानस
ु ार

महानगरपाशलकेने

ब्रीमस्रोर्ॅड

प्रकल्पाींतगवत

मब
ींु ईतील

सहा

महत्र्ाच्या दिकाणी प्रचींड क्षमतेचे पींप उभारल्याचे ननदिवनास आले आहे , हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मब
ुीं ईत ददनाींक २३ सप््ें बर, २०२० रोजी झालेल्या मस
ु ळधार
पार्साचे पाणी ओसरायला आि ते दहा तास लागले असल्याचे आढळून आले
असन
ू सदर प्रकल्पाकरीता केंद्र िासनामार्वत प्रर्म १८०० को्ी र् तद्नींतर
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१००० को्ी रुपये अनद
ु ान दे ण्यात आले आहे तसेच महानगरपाशलकेमार्वत

दे खील २००० को्ी रुपयाींची तरतद
ू करण्यात आली असन
ू ही उक्त प्रकल्प

पण
ू व झाला नसल्याचे ददनाींक २४ जुल,ै २०२० रोजी र्ा त्यासम
ु ारास ननदिवनास
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, कोटयर्धी रुपये खचव करून उभारण्यात आलेल्या उदीं चन

केंद्राींची कायवक्षमता तपासण्यात आली आहे काय, या प्रकल्पार्र आतापयांत

ककती खचव करण्यात आला असन
ू प्रकल्पाधीन ककती कामे पण
ू व झाली आहे त
र् ककती कामे अपण
ू ावर्स्र्ेत आहे त, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे

काय, चौकिीत काय आढळून आले र् त्यानस
ींु ईत पार्साळ्यात मोठ्या
ु ार मब
प्रमाणात पाणी तब
ुीं ण्याचे प्रमाण रोखण्याकरीता कोणती उपाययोजना केली र्ा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ

शशांदे

(०७-१२-२०२०)

:

(१)

बह
ींु ई
ृ न्मब

महानगरपाशलकेने

त्रब्रमस््ोर्ॅड प्रकल्पाींतगवत लव्ह ग्रोव्ह (र्रळी) येर्े १० पींप, जक्लर्लँ ड (र्रळी
गाींर्) येर्े ७ पींप, हाजी अली येर्े ६ पींप, त्रब्र्ाननया (रे रोड) येर्े ६ पींप, ईलाव
जह
ु ू येर्े ८ पींप र् गजधरबींध (साींताक्रुझ) येर्े ६ पींप या सहा महत्र्ाच्या
दिकाणी उदीं चन केंद्र (पींवपींग स््े िन) उभारली आहे त.

सदर पींवपींग स््े िनमधील प्रत्येक पींपाची क्षमता ६००० शल्र/प्रनत

सेकींद इतकी आहे .

(२) बह
ुीं ई महानगरपाशलका क्षेत्रात ददनाींक २३ सप््ें बर, २०२० रोजी काही
ृ न्मब
दिकाणी झालेल्या मस
ु ळधार पार्साची नतव्रता तािी ८० शममी/१०० शममी.
पेक्षा जास्त होती. तसेच, सरासरी पजवन्यमान ३५० शममी. होते.

तर्ावप, त्रब्रमस््ोर्ॅड प्रकल्पाींतगवत मोठ्या नाल्याींकरीता जलर्ादहनी

प्रणालीची सध
ु ारणा ५५ शममी. इतक्या नतव्रतेच्या क्षमतेकरीता सींकजल्पत
करण्यात आली आहे . ददनाींक २३ सप््ें बर, २०२० रोजी सर्व पींवपींग स््े िनव्दारे

एकूण १०,९३३.५६ दिलक्ष शल्र पाण्याचा उपसा करण्यात आला असन
ू , परू
पररजस्र्तीर्र ननयींत्रण िे र्ण्यात आले.
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बह
ींु ई महानगरपाशलका क्षेत्रात त्रब्रमस््ोर्ॅड प्रकल्प राबवर्ण्याकरीता
ृ न्मब

महानगरपाशलकेस केंद्र िासनामार्वत रुपये १२०० को्ी इतके वर्िेर् अनद
ु ान

मींजूर करण्यात आले असन
ू , त्यापैकी आजतागायत एकूण रुपये १००० को्ी
इतकी रक्कम ्प्प्या्प्प्याने प्राप्त झाली आहे .
नाला

रुीं दीकरणाच्या

दरम्यान

प्रकल्पबाधधत झोपड्याींचे

सर्ेक्षण,

पात्रता र् पयावयी जागा उपलब्ध करुन दे ण्यास होणारा वर्लींब तसेच

पन
ु र्वसनास होणारा वर्रोध, उपयोधगता सेर्ा र्ळवर्ण्यात येणाऱ्या अडचणी र्

वर्लींब, माहुल येर्ील उदीं चन केंद्रासािी जमीन सींपादन करण्यास येणाऱ्या
अडचणी तसेच वर्वर्ध वर्भागाींकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र शमळवर्ण्यास
होणारा

वर्लींब

इत्यादी

कारणाींमळ
ु े

त्रब्रमस््ोर्ॅड

प्रकल्पाच्या

अींमलबजार्णीकरीता वर्लींब होत आहे , ही र्स्तजु स्र्ती आहे .

(३) र् (४) त्रब्रमस््ोर्ॅड प्रकल्पाींतगवत उभारण्यात आलेल्या सहा पींवपींग
स््े िनमधील

प्रत्येक

पींपाची

कायवक्षमता

प्रर्मत:

पींप

उत्पादकाच्या

कींपनीमधील सल्लागार र् बह
ींु ई महानगरपाशलकेच्या समक्ष तपासण्यात
ृ न्मब
आली होती र् त्याबाबतचा अहर्ाल समाधानकारक होता.
तद्नींतर

कींत्रा्ात

नमद
ू

केल्याप्रमाणे

प्रत्येक

पींवपींग

कायवक्षमता चाचणी घेण्यात आली होती र् ती समाधानकारक होती.

स््े िनची

सदर सहा पींवपींग स््े िनच्या बाींधकाम, प्रचालने र् परररक्षणासािी

सन २००७ पासन
ू आतापयांत रुपये ५९१ को्ी इतका खचव करण्यात आला
आहे .

पींवपींग

त्रब्रमस््ोर्ॅड प्रकल्पाींतगवत बह
ुीं ई महानगरपाशलकेस एकूण आि
ृ न्मब
स््े िन्स

बाींधार्याची

असन
ू ,

त्यापैकी

सहा

पींवपींग

स््े िन्स

व्यर्जस्र्तररत्या कायवरत आहे त. उर्वररत माहूल (चें बरू ) र् मोगरा (र्सोर्ा) या
दोन
दिकाणी
पींवपींग
स््े िन्स
बाींधण्यासािी
महानगरपाशलकेमार्वत

सल्लागाराची नेमणक
ू करण्यात आली असन
ू , ननवर्दा प्रकक्रया प्रगतीपर्ार्र
आहे .

मब
ुीं ईत

पार्साळ्यात

महानगरपाशलकेमार्वत
आहे त :-

पाणी

खालीलप्रमाणे

तब
ुीं ू

नये

उपाययोजना

याकरीता

करण्यात

बह
ुीं ई
ृ न्मब

आल्या/येत
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•

शमिी नदीच्या पात्रामध्ये पातमख
येणाऱ्या पार्साचे पाणी
ु ामधन
ू
ननयींत्रत्रत करण्याकरीता एकूण २६ दिकाणी गे् पींप बसवर्ण्याचे काम
प्रस्तावर्ण्यात आले आहे .

•

तसेच पात मख
ु ाींर्र शमनी पींवपींग स््े िन्स प्रस्तावर्ण्यात येत आहे त.

•

काही सखल भागाींमध्ये पाणी तब
ुीं ू नये याकरीता अभ्यास/उपाययोजना
करण्यासािी सल्लागाराची ननयक्
ु ती करण्यात येत आहे .
___________

मुांबई शहरातील धोिादायि इमारतीांचा पुनववविास िरण्याबाबत
(१९) ५१७६ (१३-११-२०२०). श्री.ववजय ऊफव भाई धगरिर, श्री.प्रववण दरे िर,

श्री.रामननवास शसांह, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.नागोराव गाणार, श्री.प्रशाांत

पररचारि : सन्माननीय नगर वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील
काय :(१)

मब
ुीं ई

महानगरपाशलकेने

पार्साळ्यापर्
ू ी

केलेल्या

सर्ेक्षणात

महापाशलकेच्या अखत्यारीत येणाऱ्या तब्बल ४४३ इमारती धोकादायक म्हणन
ू

जाहीर केले असन
ू गत सात र्र्ावत महापाशलकेच्या अखत्यारीतील ३ हजार
९४५ इमारती र् इमारतीचे भाग कोसळून ३०० रदहर्ािाींना प्राण गमर्ार्े
लागले आहे तसेच म्हाडा इमारत दघ
व नेत ५८ जणाींना आपला जीर् गमर्ार्ा
ु ्
लागल्याचे ननदिवनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले र् त्यानस
ु ार मब
ुीं ईतील धोकादायक इमारतीींचा पन
ु वर्वकास
करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.एिनाथ शशांदे (०७-१२-२०२०) : (१) बह
ुीं ई महानगरपाशलकेने सन २०२०
ृ न्मब
च्या

पार्साळ्यापर्
ू ी

केलेल्या

सर्ेक्षणात

महानगरपाशलकेच्या

अखत्यारीत

येणाऱ्या ४४३ इमारती धोकादायक असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे .
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तसेच,

सन

२०१४

ते

सन

२०२०

या

कालार्धीत

बह
ींु ई
ृ न्मब

महानगरपाशलका क्षेत्रात इमारत/घर/घराींचे भाग पडल्याच्या एकूण ४१०८ घ्ना
घडल्या असन
ू , सदर घ्नाींमध्ये २२१ नागररक मत
ृ र् १००६ नागररक जखमी
झाले आहे त.

(२) बह
ुीं ई महानगरपाशलकेच्या अखत्यारीतील इमारती र् इमारतीचे भाग
ृ न्मब

कोसळून झालेल्या दघ
व नाींप्रकरणी महानगरपाशलकेमार्वत खात्याींतगवत चौकिी
ु ्
करण्यात आली र्ा येत असन
ू , चौकिीअींती दोर्ी आढळलेल्या सींबधीं धताींवर्रुध्द
कारर्ाई करण्यात आली आहे .

मब
ींु ई िहरातील उपकरप्राप्त इमारतीींचा पन
ु वर्वकास म्हाडा अधधननयम

१९७६ र् वर्कास ननयींत्रण र् प्रोत्साहन ननयमार्ली-२०३४ मधील ननयम ३३(७)
नस
ु ार करण्यात येतो.

उपकरप्राप्त नसलेल्या मब
ुीं ई िहरातील जुन्या इमारतीींचा वर्कास हा

वर्कास ननयींत्रण र् प्रोत्साहन ननयमार्ली-२०३४ मधील ननयम ३३(७ए) नस
ु ार
करण्यात येतो.

अजस्तत्र्ात असलेल्या सहकारी गह
ृ ननमावण सींस्र्ाींचा वर्कास र्

वर्कास ननयींत्रण र् प्रोत्साहन ननयमार्ली-२०३४ मधील ननयम ३३(७) नस
ु ार
करण्यात येतो.

आग लागन
ू नष् झालेल्या इमारती अर्र्ा कोसळलेल्या इमारतीींच्या

पन
ु बाांधणीचा प्रस्तार् वर्कास ननयींत्रण र् प्रोत्साहन ननयमार्ली-२०३४ मधील
ननयम ३३(६) नस
ु ार करण्यात येतो.

मब
ुीं ई िहरातील जुन्या इमारतीींचा समह
ू वर्कास हा वर्कास ननयींत्रण

र् प्रोत्साहन ननयमार्ली-२०३४ मधील ननयम ३३(९) नस
ु ार करण्यात येतो.

धोकादायक इमारतीींच्या दरु
ु स्तीचे तर्ा पन
ु बाांधणीचे प्रस्तार् वर्कास

ननयींत्रण र् प्रोत्साहन ननयमार्ली-२०३४ ननयम ६० नस
ु ार मींजूर करण्यात
येतात.

(३) प्रश्न उद्भर्त नाही.
___________
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मुांबईतील सफाई िमवचारी व त्याांच्या िुटुांब्रबयाांसाठी
आश्रय योजनेंतगवत सेवासदननिा दे ण्याबाबत

(२०) ५२०२ (१३-११-२०२०). श्री.ववजय ऊफव भाई धगरिर, श्री.प्रववण दरे िर,

श्री.रामननवास शसांह, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.नागोराव गाणार, श्री.प्रशाांत
पररचारि, श्री.ववलास पोतनीस : सन्माननीय नगर वविास मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईतील २८ हजार सर्ाई कमवचारी र् त्याींच्या कु्ुींत्रबयाींसािी आश्रय
योजनेंतगवत

मालकी

हक्काची

सम
ु ारे

१६

हजार

सेर्ासदननका

महानगरपाशलकेमार्वत उपलब्ध करून दे ण्याचा प्रस्तार् िासनाच्या वर्चाराधीन
आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर सदननकाींच्या योजनेंतगवत ककती सींक्रमण शित्रबराींची

उभारणी करण्यात आली असन
सदर प्रकल्पासािी होणाऱ्या खचावसािी
ू
महापाशलकेकडून ककती प्रमाणात आधर्वक तरतद
ू करण्यात आली आहे,

(३) तसेच उक्त प्रस्तार्ाचे र्ोडक्यात स्र्रुप काय आहे , सदर प्रकल्पामध्ये

सदननका उभारण्याची कामे खूपच धीम्यागतीने होत असल्याने २८ हजार
सर्ाई कामगाराींसािी सदननका जलदगतीने उभारण्यासािी िासनाने कोणती
कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे र् त्याबाबतची सद्य:जस्र्ती काय आहे ,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.एिनाथ शशांदे (०७-१२-२०२०) : (१) बह
ुीं ई महानगरपाशलकेच्या सर्ाई
ृ न्मब
कमवचाऱ्याींसािी आश्रय योजनेंतगवत सेर्ासदननका दे ण्यात येतात, तर्ावप,

त्याींना मालकी हक्काची घरे दे ण्याचा बह
ुीं ई महानगरपाशलकेचा कोणताही
ृ न्मब
वर्चार नाही.

(२), (३) र् (४) बह
ुीं ई महानगरपाशलकेच्या घन कचरा व्यर्स्र्ापन
ृ न्मब
वर्भागातील

२९,६१८

सर्ाई

कामगाराींपक
ै ी

५१३९

सेर्ाज्येषितेनस
ु ार सेर्ासदननका दे ण्यात आल्या आहे त.

कामगाराींना

त्याींच्या

तसेच, धोकादायक सेर्ासदननकाींचा आश्रय योजनेंतगवत पन
ु वर्वकास

करुन सर्ाई कामगाराींसािी अींदाजे १४ हजार सेर्ासदननका बाींधण्यासािी
बह
ींु ई महानगरपाशलकेमार्वत ननवर्दा मागवर्ण्यात आल्या असन
ू , पढ
ु ील
ृ न्मब
कायवर्ाही सरु
ु आहे .
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तर्ावप, काही ताींत्रत्रक अडचणीींमळ
ु े र् ननवर्दे च्या अ्ी र् ितींमध्ये

बदल झाल्यामळ
ु े कींत्रा्दाराच्या अल्पप्रनतसादामळ
ु े ननवर्दा प्रकक्रयेस उिीर
झाला ही र्स्तजु स्र्ती आहे .

सदर कामाचा कींत्रा् कालार्धी काम सरु
ु झाल्यापासन
ू २ र्र्े इतका

(पार्साळ्यासदहत) आहे .

सदर धोकादायक सेर्ासदननकाींच्या पन
ु वर्वकासासािी मब
ुीं ई िहर र्

उपनगर येर्े बह
ुीं ई महानगरपाशलकेमार्वत एकूण १० सींक्रमण शित्रबरे
ृ न्मब

बाींधण्यात येऊन, सदर दिकाणी सर्ाई कामगाराींना तात्परु त्या स्र्रुपात
स्र्लाींतरीत करण्यात आले आहे .

सदर सींक्रमण शित्रबराकरीता अींदाजे रुपये ४० को्ी इतकी रक्कम

बह
ुीं ई महानगरपाशलकेमार्वत खचव करण्यात आली आहे .
ृ न्मब
___________

चारिोप, िाांहदवली (मुांबई) येथील खारफुटीमध्ये महापाशलिेच्या
िमवचाऱ्याांनी िचरा टािल्याबाबत

(२१)

५२१९

(१३-११-२०२०).

श्री.महादे व

जानिर,

श्री.रामननवास

शसांह :

सन्माननीय नगर वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) चारकोप, काींददर्ली (मब
ुीं ई) येर्ील खारर्ु्ीमध्ये महापाशलकेच्या काही

कमवचाऱ्याींनी कचरा ्ाकल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये र्ा त्यादरम्यान
ननदिवनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, यासींदभावत स्र्ाननक नागररकाींनी जव्हडीओ ि्
ू करुन स्र्ाननक
पोलीस िाण्यात गन्
ु हा दाखल केला आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले, र् तद्नस
ु ार िासनस्तरार्र काय कारर्ाई केली र्ा
करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.एिनाथ शशांदे (०७-१२-२०२०) : (१) अिा आियाची बातमी ददनाींक ९

ऑक््ोबर, २०२० रोजीच्या स्र्ाननक र्त्ृ तपत्रात प्रशसध्द झाली होती ही
र्स्तजु स्र्ती आहे .

(२) सदर प्रकरणी स्र्ाननक पोलीस िाण्यात स्र्ा.ग.ु र.क्र. ८६/२०२०, कलम

१५(१)(२) पयावर्रण सींरक्षण अधधननयम अन्र्ये गन्
ु हा दाखल करण्यात आला
आहे .

(३) ददनाींक ०८/१०/२०२० रोजी काींददर्ली (पजश्चम) पररसरातील पदपर्ार्रील

अनधधकृत तात्परु त्या कच्च्या झोपड्याींर्र बह
ुीं ई महानगरपाशलकेमार्वत
ृ न्मब
ननषकासन कारर्ाई करण्यात आली होती.
जप्त

सदर कारर्ाईदरम्यान बाींब,ू प्लाजस््क इत्यादी झोपडीचे सादहत्य
करण्यात

आले

होते.

तर्ावप,

अपऱ्ु या

र्ाहन

व्यर्स्र्ेमळ
ु े

महानगरपाशलकेच्या कामगाराींनी सदर जप्त सामान चारकोप सेक््र ८ येर्ील
काींदळर्न क्षेत्राच्या सींरक्षक्षत शभींतीलगत जमा करुन िे र्ले होते.
सदर

सामान

महानगरपाशलकेच्या

चौकीत

त्याददर्िी

िे र्ण्यात

र्

आले

दस
ु ऱ्या

असन
ू ,

ददर्िी

सदर

उचलन
ू

सामानामळ
ु े

काींदळर्नातील र्क्ष
ु सान झालेले नाही असे बह
ुीं ई
ृ ाींचे कोणत्याही प्रकारे नक
ृ न्मब
महानगरपाशलकेने कळवर्ले आहे .
(४) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

िळां ब (ल्डज.यवतमाळ) येथे अवैध धान्य ववक्री होत असल्याबाबत
(२२) ५२३९ (१८-११-२०२०). डॉ.वजाहत शमझाव, श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि
ऊफव

भाई

जगताप,

डॉ.सध
ु ीर

ताांब,े

श्री.मोहनराव

िदम,

श्री.अमरनाथ

राजरू िर : सन्माननीय अन्न व नागरी परु वठा आिण ्ाहि सांरक्षण मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कळीं ब र् यर्तमाळ (जज.यर्तमाळ) येर्े अर्ैध प्रकारे धान्य सािर्लेली

गोदामे असन
सींपण
ू या गोदामातन
ू
ू व यर्तमाळमध्ये काळाबाजाराने अर्ैध

धान्य वर्क्री होत असल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० च्या पदहल्या सप्ताहात
ननदिवनास आले, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, सदरहू काळाबाजार र्धाव येर्ील नामचीन तस्कर रदहम काल्या
ही व्यक्ती करीत असल्याची मादहती असन
ू ही प्रिासनाकडून त्याच्यार्र तसेच

सदर गोदामाींर्र कोणतीही कारर्ाई करीत नसल्याचेही ननदिवनास आले, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले, तद्नस
ु ार सींबधीं धत काळाबाजार करणाऱ्याींवर्रुध्द र् त्याींना
सहकायव करणाऱ्याींर्र कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.छगन भज
ु बळ (१०-१२-२०२०) : (१), (२) र् (३) कळीं ब र् यर्तमाळ
(जज.यर्तमाळ)

येर्े

ऑक््ोबर,

२०२०

च्या

पदहल्या

सप्ताहात

बाजाराने अर्ैध धान्य वर्क्री होत असल्याचे ननदिवनास आलेले नाही.
(४) प्रश्न उद्भर्त नाही.

काळ्या

___________

जायिवाडी धरणाचे रे खाांिन िरणेबाबत
(२३) ५३०९ (२३-११-२०२०). श्री.अांबादास दानवे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मरािर्ाडा जनता वर्कास पररर्दे ने दाखल केलेल्या जनदहत याधचका

क्र. १७३/२०१३ नस
ु ार मा.उच्च न्यायालय, मब
ुीं ईच्या वर्िेर् पीिाने ददनाींक

२३ सप््ें बर, २०१६ रोजी र्ा त्यासम
ु ारास जायकर्ाडी धरणाचे रे खाींकन
करण्याचे ननदे ि ददले होते, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, मा.उच्च न्यायालयाच्या आदे िाची अींमलबजार्णी करण्यात
आली आहे काय,

(३) असल्यास, जायकर्ाडी धरणाचे रे खाींकन करण्यासािी िासनाने ककती
ननधी मींजूर केला र् त्यापैकी ककती खचव करण्यात आला आहे,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.जयांत पाटील (१०-१२-२०२०) : (१) मा.उच्च न्यायालय, मब
ींु ई याींनी

जनदहत याधचका क्र.१७३/२०१३ मध्ये ददनाींक २३ सप््ें बर,२०१६ रोजी ददलेल्या
आदे िात जायकर्ाडी र् उध्र्व गोदार्री उप खोऱ्यात महाराषर शसींचन पध्दतीचे

िेतकऱ्याींकडून व्यर्स्र्ापन अधधननयम, २००५ लागू करुन लाभक्षेत्राचे रे खाींकन
(Delineation) करुन पाणी र्ापर सींस्र्ा स्र्ापन करणे र् त्याींना क्षेत्र
हस्ताींतररत करण्याबाबत आदे शित केले आहे .

(२) महाराषर शसींचन पध्दतीचे िेतकऱ्याींकडून व्यर्स्र्ापन अधधननयम, २००५

नस
ु ार कायवर्ाही प्रगतीपर्ार्र असन
ू जायकर्ाडी प्रकल्पाची अधधसच
ू ना १ र् २
पण
ू व झाली आहे र् अधधसच
ू ना ३ पण
ू व करुन पाणी र्ापर सींस्र्ा स्र्ापन
करण्याची र् पाणी हक्क दे णेबाबतची कायवर्ाही प्रगतीपर्ार्र आहे .
(३)

जनदहत

याधचका

क्र.

१७३/२०१३

अींतगवत

कामे

करण्यासािी

सन

२०१८-२०१९, २०१९-२०२० र् २०२०-२०२१ मध्ये अनक्र
ु मे ५८.०० को्ी, २२.७५
को्ी र् २६.१४ को्ी अिी एकूण १०६.१० को्ी तरतद
ु केलेली आहे . रे खाींकन

(Delineation) च्या अनर्
ीं ाने प्रिासकीय मान्यतेचे प्रस्तार् तयार करण्याची
ु ग
कायवर्ाही प्रगतीपर्ार्र आहे .
(४) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

नाांदरू मधमेश्वर प्रिल्प बाांधण्याबाबत
(२४) ५३१० (२३-११-२०२०). श्री.अांबादास दानवे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) मरािर्ाडा जनता वर्कास पररर्दे ने दाखल केलेल्या जनदहत याधचका

क्रमाींक १७३/२०१३ नस
ु ार मा.उच्च न्यायालय, मब
ुीं ईच्या वर्िेर् पीिाने ददनाींक
२३ सप््ें बर, २०१६ रोजी ददलेल्या आदे िान्र्ये नाींदरू मधमेश्र्र प्रकल्प माहे
डडसेंबर, २०१९ मध्ये र्ा त्यादरम्यान पण
ू व करणे अपेक्षक्षत होते, हे खरे आहे
काय,

(२) असल्यास, सदर प्रकल्प पण
ू व झाला आहे काय र् प्रकल्पातील अधवर््

धरणासािी आणण चाऱ्या, पो् चाऱ्या र् इतर भाग-१ ची कामे पण
ू व
करण्यासािी िासनाने ककती ननधी मींजरू केला आहे,
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(३) असल्यास, उपलब्ध ननधीपैकी ककती ननधी खचव करण्यात आला र्
भाग-१ चे काम पण
ू व होण्यास ककती कालार्धी अपेक्षक्षत आहे,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.जयांत पाटील (१०-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही.

जनदहत याधचका क्रमाींक १७३/२०१३ मध्ये ददनाींक २३ सप््ें बर, २०१६

च्या आदे िात नाींदरू मधमेश्र्र प्रकल्प माहे डडसेंबर, २०१९ मध्ये पण
ू व
करणेबाबत उल्लेख ददसन
ू येत नाही. तर्ावप, आदे िात उल्लेख केल्याप्रमाणे

नाींदरू मधमेश्र्र कालव्याकरीता बाींधण्यात आलेली भाम र् इतर प्रकल्प पण
ू व
झालेली आहे . त्यार्र पाणीसािा ननशमवत झालेला आहे .

(२) नाींदरू मधमेश्र्र कालव्याकरीता बाींधण्यात आलेली ४ धरणे पण
ू व झालेली
आहे . त्यासािी पाणीसािा ननशमवत झालेला आहे . परीं तु नाींदरू मधमेश्र्र कालर्ा
प्रकल्पाची

काही

कामे

अद्याप

पण
ू व

झालेली

नाही.

त्याकरीता

सन

२०२०-२०२१ मध्ये ननयशमत कामाींसािी रुपये ३५.०० को्ी र् लाक्षेवर् (भाग-१)
कामासािी रुपये ५.५० को्ीची तरतद
ु करण्यात आली आहे .

(३) मींजूर तरतद
ु ीपैकी यार्र्ी ननयशमत कामासािी रुपये ६.०५ को्ी खचव
झालेला आहे . लाक्षेवर् (भाग-१) ची कामे माचव, २०२२ मध्ये पण
ू व करण्याचे
ननयोजन आहे .

(४) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

गोरे गाव (आरे ), मुांबई येथील प्रस्ताववत मेरो िारशेड
िाांजुरमागवला उभारण्याबाबत

(२५) ५३३२ (१३-११-२०२०). श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, श्री.शरद रणवपसे :
सन्माननीय नगर वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) आरे , मब
ींु ई येर्ील प्रस्तावर्त मेरो कारिेड काींजरु मागवला स्र्लाींतर
करण्याचा ननणवय घेण्यात आल्याचे ननदिवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय
आढळून आले र् र् त्यानर्
ीं ाने िासनाच्या उक्त ननणवयाची अींमलबजार्णी
ु ग

करुन मेरो कारिेड काींजुरमागवला उभारण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा
करण्यात येत आहे ,

(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ शशांदे (०९-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे.

(२) मब
ुीं ई मेरो-३ (कुलाबा-र्ाींद्रे-शसप्झ) र् मब
ुीं ई मेरो-६ (स्र्ामी समर्व नगर-

जोगेश्र्री-वर्क्रोळी) या प्रकल्प माधगवकेंचे एकत्रत्रकरण करण्याच्या अनर्
ीं ाने
ु ग
त्याबाबतचा सवर्स्तर प्रकल्प अहर्ाल (डीपीआर) तयार करण्याची बाब मब
ुीं ई
मेरो रे ल कॉ.शल. र् मब
ुीं ई महानगर प्रदे ि वर्कास प्राधधकरण याींच्यास्तरार्र
वर्चाराधीन आहे .

(३) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

मुांबईत पजवन्य जलवाहहन्याांच्या प्रवेशशिाांवरच
सांरक्षि जाळया बसववल्याबाबत

(२६) ५३४७ (१३-११-२०२०). श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप, डॉ.सध
ु ीर ताांबे,

डॉ.वजाहत शमझाव, श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय नगर वविास मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) मब
ुीं ईत दिकदिकाणी असींख्य ‘मॅनहोल’ असताना केर्ळ पार्साळयात
पाणी

भरणाऱ्या

पजवन्य

जलर्ादहन्याींच्या

प्रर्ेशिकाींर्रच

सींरक्षक

जाळया

बसवर्ण्याचा ननणवय मब
ुीं ई महानगरपाशलकेने घेतला असल्याचे माहे ऑक््ोबर,
२०२० मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदिवनास आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त ननणवयामळ
ींु ई िहर र् उपनगरातील केर्ळ साडेतीन
ु े मब
हजार जलर्ादहन्याींच्या प्रर्ेशिकाींर्रच जाळया बसवर्ण्यात आल्यामळ
ु े मब
ुीं ई
मनपा हद्दीतील अनेक सींरक्षक जाळया नसलेले मलनन:स्सारण, साींडपाण्याचे
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मॅनहोल पादचाऱ्याींकरीता जीर्घेणे र् त्रासदायक िरत असल्याने नागररकाींची
होणारी गैरसोय दरू करण्याकरीता िासनाने चौकिी करुन कोणती कायवर्ाही
केली र्ा करण्यात येत आहे,

(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ

शशांदे

(०७-१२-२०२०)

:

(१)

बह
ुीं ई
ृ न्मब

महानगरपाशलकेतील

आपात्कालीन कक्ष याींनी ददलेल्या परू प्रर्ण क्षेत्राींच्या मादहतीप्रमाणे तसेच

वर्वर्ध वर्भागीय सहाय्यक आयक्
ु ताींकडून प्राप्त झालेल्या मागणीनस
ु ार सदर
प्रकारच्या

सींरक्षक

जाळ्या

महानगरपाशलकेच्या

प्रमख
ु

अशभयींता

(मलनन:स्सारण प्रचालन) र् प्रमख
अशभयींता (पजवन्य जलर्ादहन्या) या
ु
वर्भागाींमार्वत सन २०१८ पासन
ू बसवर्ण्यात येत आहे त.

(२) बह
ुीं ई महानगरपाशलकेच्या पजवन्य जलर्ादहन्या वर्भागामार्वत एकूण
ृ न्मब
२७७२

एर्ढ्या

पजवन्य

जलर्ादहन्याींच्या

मॅनहोलर्र

सींरक्षण

जाळया

बसवर्ण्यात आल्या आहे त. त्यापैकी सन २०१८-२०१९ मध्ये िहर वर्भागात
पदहल्या ्प्प्यात १७४२ सींरक्षक जाळया र् सन २०१९-२०२० मध्ये दस
ु ऱ्या
्प्प्यात िहर र् उपनगरात एकूण १०३० सींरक्षक जाळया बसवर्ण्यात आल्या
आहे त.

तसेच मलननिःस्सारण प्रचालन वर्भागामार्वत मब
ुीं ई िहर र् उपनगरात

आतापयांत एकूण २४३५ एर्ढ्या मलननिःस्सारण मॅनहोलर्र सींरक्षक जाळ्या
बसवर्ण्यात आलेल्या आहे त.

सदर मॅनहोल ही महानगरपाशलकेतील आपत्कालीन कक्ष तसेच

वर्भागीय सहाय्यक आयक्
ु त याींच्या मागणीनस
ु ार त्याचप्रमाणे

परू प्रर्ण

क्षेत्राींमधील ज्या मॅनहोलर्रील झाकणे उघडणे सींभावर्त आहे अिा मोठ्या
आकाराच्या

मलननिःस्सारण

बसवर्ण्यात आलेल्या आहे त.
याव्यनतररक्त

र्ादहन्याींर्रील

वर्भागीय

सहाय्यक

मॅनहोलर्र

सींरक्षक

आयक्
ु ताींच्या

मागणीनस
ु ार

मॅनहोलर्र सींरक्षक जाळ्या बसवर्ण्याचे काम हाती घेण्यात येत आहे .
(३) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

जाळ्या
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पुणे येथे मुांबई उच्च न्यायालयाचे कफरते खांडपीठ स्थापन िरण्याबाबत
(२७) ५३८३ (२०-११-२०२०). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप,
डॉ.सध
ु ीर

ताांबे,

श्री.अमरनाथ

राजूरिर,

डॉ.वजाहत

शमझाव,

श्री.मोहनराव

िदम : सन्माननीय मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) पण
ु े येर्े मब
ुीं ई उच्च न्यायालयाचे कर्रते खींडपीि स्र्ापन करण्याबाबत
मींत्रत्रमींडळात

झालेल्या

ननणवयानस
ु ार

सकारात्मक

वर्चार

करुन

सदर

शिर्ारिीला मान्यता दे ण्याकरीता िासनामार्वत मा.मख्
ु य न्यायमत
ु ी, मब
ुीं ई

उच्च न्यायालय याींचक
े डे ददनाींक १७ जुल,ै २०१५ रोजी पत्र सादर करण्यात
आले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर शिर्ारिीचा वर्चार करण्याबाबत ददनाींक २८ र्ेब्रर्
ु ारी,

२०१८ रोजीच्या िासन पत्रान्र्ये र्ेरवर्नींती करण्यात आली असन
ू याबाबत

तातडीने ननणवय घेण्याकरीता बैिक आयोजजत करण्याची वर्नींती मा.मख्
ु य
न्यायमत
ु ी याींना ददनाींक १९ जानेर्ारी, २०१९ रोजीच्या िासन पत्रान्र्ये
करण्यात आली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त शिर्ारिीींनस
ु ार पण
ु े येर्े मब
ुीं ई उच्च न्यायालयाचे
खींडपीि स्र्ापन करण्यासींदभावत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत
आहे र् त्याबाबतची सद्य:जस्र्ती काय आहे,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.उध्दव ठािरे (२६-११-२०२०) : (१) मा.मब
ुीं ई उच्च न्यायालयाचे कर्रते
खींडपीि कोल्हापरू येर्े स्र्ापन करण्यास मान्यता दे ण्याची तसेच पण
ु े येर्ेही

कर्रते खींडपीि स्र्ापन करण्याबाबत सकारात्मक वर्चार करण्याची वर्नींती

िासन पत्र, ददनाींक १७/०७/२०१५ अन्र्ये मा.मख्
ु य न्यायमत
ु ी, मब
ुीं ई उच्च
न्यायालय, मब
ुीं ई याींना करण्यात आली आहे .

(२) िासन पत्र, ददनाींक १७/०७/२०१५ अन्र्ये करण्यात आलेल्या शिर्ारिीींचा
वर्चार करण्याबाबत ददनाींक २८/०२/२०१८ रोजीच्या िासन पत्रान्र्ये र्ेरवर्नींती

करण्यात आली असन
ू याबाबत तातडीने ननणवय होण्याकरीता बैिक आयोजजत

करण्याची वर्नींती मा.मख्
ु य न्यायमत
ु ी याींना िासन पत्र, ददनाींक १९/०१/२०१९
अन्र्ये करण्यात आली आहे.
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(३) िासन पत्र, ददनाींक १९/०३/२०२० अन्र्ये िासन पत्र, ददनाींक १९/०१/२०१९
बाबत मा.उच्च न्यायालय प्रिासनास स्मरण दे ण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

बांजारा समाजातील ववद्यार्थयाांच्या शशक्षणािरीता
उपाययोजना िरण्याबाबत
(२८) ५४०६ (१८-११-२०२०). श्री.ननलय नाईि, श्री.प्रववण दरे िर, डॉ.पररणय

फुिे, अॅड.ननरां जन डावखरे , श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय शालेय शशक्षण मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) कोरोनाच्या पाश्र्वभम
ु ीर्र सन २०२०-२०२१ मध्ये िैक्षणणक शिक्षण
ऑनलाईन

दे ण्याचा

ननणवय

िासनाने

घेतला

असन
ू

सदरहू ऑनलाईन
शिक्षणासािी स्मा्व र्ोनची गरज असताना ताींड्यार्रील बऱ्याच वर्द्यार्थयाांकडे
स्मा्व र्ोन नसल्यामळ
ु े मल
ु ाींच्या शिक्षणाचा प्रश्न ननमावण झाला आहे , हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यात एकूण पींधरा जजल््यात बींजारा समाजाचे र्ास्तव्य

असन
ू सदरहू समाज आधर्वक आणण िैक्षणणकदृषटया मागासलेला असल्याने
जास्त प्रमाणात र्स्ती असणाऱ्याींसािी आश्रमिाळा सरू
ु करण्यात आल्या मात्र
ऑनलाईन शिक्षणामळ
ु े वर्द्यार्ी शिक्षणापासन
ू र्ींधचत रहात आहे त, तसेच
अिा पररजस्र्तीत दहार्ीत असणाऱ्या वर्द्यार्थयाांचे जास्त नक
ु सान होत आहे,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन बींजारा समाजातील
वर्द्यार्थयाांच्या शिक्षणाच्यादृष्ीने कोणती उपाययोजना केली र्ा करण्यात येत
आहे,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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प्रा. वषाव गायिवाड (११-१२-२०२०) : (१) हे अींित: खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

ज्या दिकाणी स्मा्व र्ोन उपलब्ध नाहीत त्या दिकाणी शिक्षक

गह
ृ भे्ीच्या

माध्यमातन
ू

र्स्ती

िाळा

(Community

Classes)

च्या

माध्यमातन
ू , स्र्यींसेर्काींच्या माध्यमातन
ू , TV, Radio इ. च्या माध्यमातन
ू
वर्द्यार्थयाांना शिक्षण दे त आहे त.

(३) चौकिी करण्याचा प्रश्न उद्भर्त नाही.
(४) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

राज्यातील धरणाची पाणी साठवण क्षमता वाढववण्याबाबत
(२९) ५५८८ (२३-११-२०२०). श्री.रणल्डजतशसांह मोहहते-पाटील : सन्माननीय
जलसांपदा मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) केंद्रीय जल आयोगाच्या पाहणी अहर्ालानस
ु ार उजनी धरणात २७.९४%

गाळ सािला असन
ू धरणाची पाणी सािर्ण क्षमता ३२.७६ ्ीएमसीने कमी
झाली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, राज्यातील धरणातील गाळ काढुन पाणी सािर्ण क्षमता
र्ाढवर्ण्याबाबत िासनाचे धोरण काय आहे,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले र् त्यानर्
ीं ाने धरणातील गाळ काढुन पाणी सािर्ण
ु ग
क्षमता र्ाढवर्ण्याच्यादृष्ीने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.जयांत पाटील (११-१२-२०२०) : (१) हे अींित: खरे आहे .

केंद्रीय जल आयोगातर्े तोजो वर्कास इीं्रनॅिनल, नर्ी ददल्ली या

सींस्र्ेने सन २०११ मध्ये केलेल्या सव्हे क्षणानस
ु ार उजनी जलाियाच्या एकूण

साठ्यामध्ये १४.९७ ्ीएमसी गाळ असन
ू एकूण साठ्यािी त्याची ्क्केर्ारी
१२.७७ ्क्के इतकी आहे .
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(२)

महाराषर

िासन

जलसींपदा

वर्भागामार्वत धरणातील

गाळ

काढून

प्रकल्पाची सािर्ण क्षमता पन
ु स्र्ाववपत करण्याबाबत जलसींपदा वर्भागामार्वत
िासन ननणवय क्र.मेरीना-२०१४/प्र.क्र.१८२/१४ लाक्षेवर् (आस्र्ा), ददनाींक ०४ मे,

२०१७ नस
ु ार र् सध
ु ारीत िासन ननणवय क्र.मेरीना-२०१८/प्र.क्र.१३७/१८ लाक्षेवर्
(आस्र्ा), ददनाींक ०३ ऑगस््, २०१८ अन्र्ये उजनी धरणासह ५ मोठ्या
प्रकल्पामध्ये सािलेला गाळ र् गाळशमश्रीत र्ाळू ननषकाशसत करण्याचे धोरण
ननगवशमत केले होते.

(३) उपरोक्त धोरणातील अडीअडचणी दरू करण्यासािी िासनाने सशमती
गिीत केली आहे . सशमतीची कायवर्ाही प्रगतीपर्ार्र आहे .
(४) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

पालघर ल्डजल््यात िुपोषणाचे प्रमाणात वाढ झाल्याबाबत
(३०) ५६५४ (२३-११-२०२०). श्री.जयांत पाटील, श्री.ववलास पोतनीस, श्री.ववजय

ऊफव भाई धगरिर, श्री.प्रववण दरे िर, श्री.रामननवास शसांह, श्री.रमेशदादा
पाटील, श्री.नागोराव गाणार, श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.गोवपचांद पडळिर,

श्री.सदाशशव खोत : सन्माननीय महहला व बालवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :(१)

पालघर

जजल््यात

्ाळे बद
ीं ी

कालार्धीत

कुपोर्णग्रस्त

भागात

अींगणर्ाड्या, ग्रामवर्कास केंद्र र् आरोग्य व्यर्स्र्ा आदीींर्र प्रिासनाने भर न

ददल्यामळ
ु े कुपोर्णाचे प्रमाण र्ाढले असल्याची बाब माहे ऑक््ोबर, २०२०
मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननदिवनास आली आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, गत र्र्ी माहे माचव ते ऑगस्् या सहा मदहन्यात १ हजार

३७६ अनततीव्र तसेच १२ हजार ६८४ तीव्र कुपोवर्त बालके आढळून आली
असन
ू हे प्रमाण र्ाढून या र्र्ी माहे माचव ते ऑगस्् या सहा मदहन्यात १
हजार ४९३ अनततीव्र तर १४ हजार १३ तीव्र कुपोवर्त बालकाींची नोंद होर्न
ू हे

प्रमाण िींभरहून अधधक बालके सॅम (अनततीव्र) र् एक हजाराहून अधधक
बालके मॅम (तीव्र) ग्ात आढळून आली आहे त, हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, गार्ाबाहे र र् रोजगारासािी स्र्लाींतरीत झालेल्या कु्ुींबातील
बालकाींची नोंद िासकीय आकडेर्ारीत समावर्ष् नसल्याने िासकीय यींत्रणा र्
कुपोवर्त बालकाींची आकडेर्ारी जुळत नसल्याची बाब ननदिवनास आली आहे ,
हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले र् त्यानर्
ीं ाने पालघर जजल््यात कुपोर्णग्रस्त बालकाींना
ु ग
सकस र् पोर्क आहार परु वर्ण्याबाबत र् कुपोवर्त बालकाींचे प्रमाण तसेच
बालमत्ृ यू रोखण्याबाबत कोणती उपाययोजना केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (१०-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही.

पालघर जजल््याच्या माशसक प्रगती अहर्ालार्रुन माहे माचव, २०२०

मध्ये सॅम बालकाींची सींख्या २७२ होती तर माहे सप््ें बर, २०२० अखेर २२७
एर्ढी आहे .

कोवर्ड-१९ च्या प्रादभ
ीं ी दरम्यान
ु ावर्ामळ
ु े लार्ण्यात आलेल्या ्ाळे बद

जजल््यामधील

अींगणर्ाड्याींमध्ये

येणाऱ्या

बालकाींची

पोर्णाची

समस्या

ननमावण होऊ नये म्हणन
ू ३ ते ६ र्र्व र्याच्या बालकाींना, अींगणर्ाडीमध्ये
येणाऱ्या बालकाींना कच्चे धान्य स्र्रुपात घरपोच आहार दे ण्यात आला आहे .

तसेच अनततीव्र कुपोवर्त बालकाींसािी होम बेस ग्राम बालवर्कास केंद्र सरु
ु
करण्यात

येर्न
ू

सल्ल्यानस
ु ार

त्यामध्ये

EDNF

सॅम

दे ण्यात

बालकाींना

आले.

र्ैद्यकीय

पालघर

अधधकारी

जजल््यातील

याींचे

आददर्ासी

क्षेत्रामध्ये अमत
ृ आहार योजनेंतगवत गरोदर र् स्तनदा माता याींना ग्राम
आहार सशमतीमार्वत कच्चे धान्याच्या स्र्रुपात घरपोच आहार दे ण्यात येत
आहे . तसेच ७ मदहने ते ६ र्र्व या र्याच्या बालकाींना अींगणर्ाडीमध्ये

आिर्ड्यातन
ू ४ र्ेळा दे ण्यात येणारे अींडी/केळी सध्
ु दा लाभार्थयाांना घरपोच
दे ण्यात येत आहे .

(२) होय, हे खरे आहे .
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(३) हे खरे नाही.

गार्ाबाहे र र् रोजगारासािी स्र्लाींतरीत झालेल्या कु्ुींबातील बालकाींची

नोंद ही ते ज्या दिकाणी स्र्लाींतरीत झालेले आहे अिा अींगणर्ाडी केंद्राच्या

नोंदर्हीमध्ये घेण्यात येत.े पालघर जजल््यात ग्रामीण भागात ३१८० र्
महानगरपाशलका क्षेत्रात १४७ अींगणर्ाडी केंद्र आहे त. अींगणर्ाडी केंद्राींमधील
आकडेर्ारी अद्ययार्त करण्यात येते र् यामधील पात्र लाभार्थयाांना अींगणर्ाडी
सेर्ाींचा

लाभ

दे ण्यात

येतो.

लाभार्ी

त्याींच्या

पालकाींसोबत

बाहे रगार्ी

स्र्लाींतरीत होतात र् जेव्हा मळ
ु गार्ी परत येतात तेव्हा ते अिक्त झालेले
असतात त्यार्ेळी त्याींना पन्
कुपोर्णातन
बाहे र
ु हा सर्व सवु र्धा परु र्न
ू
ू
काढण्याकरीता प्रयत्न करण्यात येतात.
(४)

कुपोर्णाचे

प्रमाण

कमी

करण्यासािी

एकाजत्मक

योजनेंतगवत खालीलप्रमाणे उपाययोजना करण्यात येतात :-

बालवर्कास

सेर्ा

१) ६ मदहने ते ३ र्र्व र्योग्ातील लाभार्ी बालके, गरोदर जस्त्रया
आणण स्तनदा माता याींना घरपोच आहार ननयशमतपणे दे ण्यात येत
आहे .

२) सद्य:जस्र्तीत कोवर्ड-१९ च्या प्रादभ
ु ावर्ामळ
ु े ३ ते ६ र्र्व र्योग्ातील
लाभार्थयाांना गरम ताजा आहाराऐर्जी घरपोच आहार योजनेंतगवत
कच्चे धान्य र् ककराणा मालाचा परु र्िा करण्यात येत आहे .

३) आददर्ासी भागात अमत
ृ आहार योजनेंतगवत गरोदर स्तनदा माताींना

चौरस आहार तसेच ६ मदहने ते ६ र्र्व र्योग्ातील बालकाींना
आिर्ड्यातन
ू ४ र्ेळा अींडी, केळी दे ण्यात येत आहे त.

४) राज्यातील सॅम बालकाींसािी ग्राम बालवर्कास केंद्र सरु
ु करण्यात
आले आहे त. यामध्ये लाभार्थयाांना तीन र्ेळचा अनतररक्त आहार
दे ण्यात येत आहे .

राज्यातील

ग्रामीण

र्

आददर्ासी

भागातील

सॅम

बालकाींना

सर्वसाधारण श्रेणी आणण्यासािी ग्राम बालवर्कास केंद्राींची स्र्ापना करण्यात

आली असन
या बालकाींची अींगणर्ाडी सेवर्का, आिा र्कवर याींचेमार्वत
ू

जस्क्रननींग केल्यानींतर र्ैद्यकीय अधधकारी याींनी प्रमाणणत केल्यार्र ज्या सॅम

बालकाींना कोणताही दध
ु रव आजार नाही अिा बालकाींना ग्राम बालवर्कास
केंद्रात दाखल करण्यात येत.े ग्राम बालवर्कास केंद्रात सॅम बालकाींना
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और्धोपचार

दे र्न
ू

र्ैद्यकीय

अधधकाऱ्याींना

िरर्न
ू

ददलेल्या

मात्रानस
ु ार

मायक्रोन्यदु रयन्् र्ो्ीर्ाईड हा िास्त्रोक्त पध्दतीने तयार केलेला पौष्ीक
आहार EDNF दे ण्यात येतो.
(५) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

अिोला ल्डजल््यातील बचत गटाच्या महहलाांना
शासिीय िमवचाऱ्याांचा दजाव शमळण्याबाबत
(३१) ५६९५ (२३-११-२०२०). श्री.अमोल शमटिरी : सन्माननीय महहला व
बालवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

अकोला

ग्प्रर्तवक

र्

जजल््यातील
आहार

अींगणर्ाडी

परु र्िा

सेवर्का,

बचतग्ाच्या

मदतनीस,

मदहला

याींना

आिार्कवर,

िासकीय

कमवचाऱ्याींचा दजाव दे णे, कोरोना सव्हे क्षण करणाऱ्या आिा र्कवसवना प्रनतददन
रुपये ३०० प्रमाणे भत्ता र् अींगणर्ाडी सेवर्काींना सेर्ाननर्त्ृ तीच्याच ददर्िी
वर्म्याच्या रक्कमेचा धनादे ि र् प्रलींत्रबत वर्मा प्रकरणे मदहनाभरात ननकाली

काढार्ी या मागण्यासींदभावत ददनाींक १४ ऑक््ोबर, २०२० रोजी राज्यातील
जजल्हाधधकारी कायावलय र् महानगरपाशलका येर्े ननदिवने करण्यात आली, हे
खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रलींत्रबत वर्म्याची प्रकरणे येत्या मदहनाभरात ननकाली काढून

सेर्ाननर्त्ृ तीच्याच ददर्िी वर्म्याच्या रक्कमेचा धनादे ि वर्तररत करण्याबाबत
सींबधीं धत िासकीय र् वर्मा कींपनीच्या अधधकाऱ्याींसमर्ेत ददनाींक २२ जल
ु ,ै
२०२० रोजी र्ा त्यासम
ु ारास झालेल्या बैिकीत मा.मदहला र् बालवर्कास मींत्री
याींनी आदे ि ददल्याचे ननदिवनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,
(३)

असल्यास,

उक्त

प्रकरणी

िासनाने चौकिी केली

त्यानर्
ीं ाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे,
ु ग
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

आहे

काय

र्
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अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (१०-१२-२०२०) : (१) हे अींित: खरे आहे .
(२) हे खरे आहे .

(३) मा.मींत्री, मदहला र् बालवर्कास वर्भाग याींचे अध्यक्षतेखाली ददनाींक
२२ जल
ु ,ै २०२० रोजी बैिकीमध्ये प्रलींत्रबत प्रकरणे ननकाली काढण्याबाबत

सच
ीं ाने ९०० प्रलींत्रबत प्रस्तार् जीर्न वर्मा
ू ना दे ण्यात आल्या. त्यानर्
ु ग

महामींडळाकडे पािवर्ण्यात आले त्यापैकी ८३१ प्रस्तार् मींजूर करण्यात आले

आहे त. तद्नींतर ददनाींक ३/११/२०२० रोजी मा.मींत्री महोदयाकडे झालेल्या
आढार्ा

बैिकीमध्ये

प्रस्तार्

सादर

करताना

येणाऱ्या

अडचणीींर्र

चचाव

करण्यात आली र् मा.मींत्री महोदयाींनी ददलेल्या सच
ू नेनस
ु ार एकाजत्मक

बालवर्कास सेर्ा योजना, आयक्
ु तालयामार्वत वर्िेर् मोदहम राबवर्ण्यात
आली. त्यानस
ु ार १९६९ प्रस्तार् जीर्न वर्मा महामींडळाकडे सादर करण्यात
आले होते. त्यापैकी १०७१ प्रस्तार् मींजूर झाले असन
ू उर्वरीत प्रस्तार्ार्र

कायवर्ाही चालू आहे . अींगणर्ाडी सेवर्का र् मदतनीस याींना एकरकमी
योजनेचा लाभ सल
ु भतेने शमळण्यासािी ऑनलाईन पो्व ल तयार करण्याची
कायवर्ाही सरु
ु आहे .

(४) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

वरळी, मुांबई येथील एनएसीआय िोववड िेंद्रामध्ये
गैरव्यवस्थापन वाढल्याबाबत

(३२)

५७३६

(१३-११-२०२०).

श्री.सल्डु जतशसांह

ठािूर,

श्री.महादे व

जानिर,

श्री.रामननवास शसांह : सन्माननीय नगर वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) र्रळी, मब
ुीं ई येर्ील कोरोना रुग्णाींच्या अलगीकरण आणण र्ैद्यककय

उपचाराींकरीता सरु
ु करण्यात आलेल्या एनएसीआय कोवर्ड केंद्रामध्ये और्धाींचे

व्यर्स्र्ापन, र्ापर आणण सािर्णक
यामध्ये गैरव्यर्स्र्ापन र्ाढल्याच्या
ू
अनेक तक्रारी महापाशलकेकडे प्राप्त झाल्याचे माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये र्ा
त्यादरम्यान ननदिवनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय
आढळून आले र् त्यानर्
ीं ाने दोर्ीवर्रुध्द कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात
ु ग
येत आहे,

(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.एिनाथ शशांदे (०७-१२-२०२०) : (१) र् (२) अिा आियाची मादहती र्ा
तक्रार कोणत्याही र्तवमानपत्रामध्ये अर्र्ा इतर तत्सम स्त्रोताींव्दारे बह
ुीं ई
ृ न्मब
महानगरपाशलकेस प्राप्त झालेली नाही.
तर्ावप,

र्रळी

येर्ील

एनएससीआय

डोम

कोवर्ड

महासवु र्धा

केंद्रामध्ये और्धाींचे व्यर्स्र्ापन, र्ापर र् सािर्णूक करण्यासािी बह
ुीं ई
ृ न्मब
महानगरपाशलकेच्या र्ररषि र्ैद्यकीय अधधकारी याींच्या दे खरे खीखाली और्ध

भाींडार स्र्ापन करण्यात आले असन
ू , महानगरपाशलकेच्या प्रचशलत वर्दहत
कायवपध्दतीनस
ु ार सदर और्ध भाींडाराचे कामकाज सय
ु ोग्यररत्या पार पाडले
जात आहे .

तसेच सदर और्ध भाींडारातील और्ध वर्तरण र् सींग्रह पडताळणी

महानगरपाशलकेच्या

“चाचणी

लेखा

परीक्षा

पडताळणी” या वर्भागाव्दारे करण्यात आली आहे .

र्

दक्षता

अधधकारी-सींग्रह

(३) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

समाजिल्याण ववभागाांतगवत शासिीय ननवासी िमवचाऱ्याांना
सातवा वेतन आयोग लागू िरण्याबाबत
(३३) ५७९८ (२३-११-२०२०). श्री.किशोर दराडे : सन्माननीय सामाल्डजि न्याय
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) समाजकल्याण वर्भागाींतगवत सरु
ु असलेल्या िासकीय ननर्ासी िाळे तील

सहायक शिक्षक, प्रयोगिाळा सहाय्यक र् ग्रींर्पाल याींना सातर्ा र्ेतन आयोग
लागू झालेला नाही, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, समाजकल्याण वर्भागाींतगवत सरु
ु असलेल्या आश्रमिाळाींना

सातर्ा र्ेतन आयोग लागु झालेला आहे, परीं तु िासकीय ननर्ासी िाळे तील
कमवचारी याींना सातर्ा र्ेतन आयोग लागू झालेला नाही, हे ही खरे आहे
काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन िासकीय ननर्ासी

िाळे तील कमवचारी याींना सातर्ा र्ेतन आयोग लागू करण्यासींदभावत कोणती
कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.धनांजय मड
ुां े (१०-१२-२०२०) : (१) होय.
(२)

राज्यातील

स्र्यींसेर्ी

सींस्र्ा

सींचशलत

अनस
ु धू चत

जातीच्या

१९

प्रार्शमक/माध्यशमक आश्रमिाळाींना सातर्ा र्ेतन आयोग लागू करण्यात
आलेला आहे .

(३) ननयमानस
ु ार योग्य ती कायवर्ाही सरू
ु आहे .
(४) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

मौजे पनोरी (ता.अिोट, ल्डज.अिोला) येथील
पुलाची दरु वस्था झाल्याबाबत
(३४) ५८०५ (२०-११-२०२०). श्री.अमोल शमटिरी, श्री.शशशिाांत शशांदे, श्री.ववक्रम
िाळे , श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ावणी, श्री.अननिेत तटिरे : सन्माननीय साववजननि
बाांधिाम (साववजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) मौजे पनोरी (ता.अको्, जज.अकोला) येर्ील पनोरी-दनोरी मागावर्रील
पिार नदीर्र बाींधण्यात आलेल्या पल
ु ाची अत्यींत दरु र्स्र्ा झाली असल्याचे
ददनाींक १९ ऑक््ोबर, २०२० रोजी र्ा त्यासम
ु ारास ननदिवनास आले आहे, हे
खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, पिार नदीला आलेल्या परु ामळ
ु े गार्ींकऱ्याींचा सींपकव त्
ु ुन
त्याींना स्र्लाींतरीत व्हार्े लागत असल्यामळ
ु े त्यादिकाणी नर्ीन पल
ु ाचे
बाींधकाम करण्यात यार्े या मागणीसािी पररसरातील सर्व गार्कऱ्याींनी

नदीपात्रात बसन
ू ददनाींक २ ऑक््ोबर, २०२० रोजी एका ददर्साचे अन्नत्याग

आींदोलन केले असन
स्र्ाननक लोकप्रनतननधीींनी यासींदभावत मा.सार्वजननक
ू

बाींधकाम मींत्री याींना माहे ऑक््ोबर, २०२० मध्ये र्ा त्यादरम्यान ननर्ेदन
ददले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले र् त्यानर्
ीं ाने दनोरी-पनोरी रस्त्याचे र् पल
ु ग
ु ाचे बाींधकाम
त्र्रीत सरु
ु करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.अशोिराव चव्हाण (१०-१२-२०२०) : (१) र् (२) होय, हे खरे आहे .

(३) र् (४) सदरचे काम ननकर्, मींजूरी र् ननधी उपलब्धतेच्या अधीन राहून
हाती घेण्याचे ननयोजन राहील.
__________

राज्यातील शमठाई ववक्री सांदभावत ननयमावलीची
अांमलबजावणी िरण्याबाबत

(३५) ५८०९ (१८-११-२०२०). श्री.अमोल शमटिरी, श्री.शशशिाांत शशांदे, श्री.ववक्रम
िाळे , श्री.अब्दल्
ु लाखान दरु ावणी, श्री.अननिेत तटिरे , डॉ.(श्रीमती) मननषा

िायांदे : सन्माननीय अन्न व औषध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) राज्यात अन्न र् और्ध प्रिासन वर्भागाने शमिाईच्या वर्क्री सींदभावत
ननयमार्ली तयार केली असन
ू ददनाींक १ ऑक््ोबर, २०२० पासन
ू शमिाईच्या
रे समोर, कीं्े नरर्र ककीं र्ा काचेच्या काऊीं्रर्र बेस्् त्रबर्ोर (ककती ददर्सात

खार्ी) शलदहणे बींधनकारक केले आहे , मात्र अकोला जजल््यातील अनेक
शमिाई वर्क्रेते र् ग्राहक या ननयमार्लीबाबतीत अनशभज्ञ असल्याचे एका
दै ननकाने केलेल्या पाहणीतन
ू ननदिवनास आले आहे, हे खरे आहे काय,
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(२) असल्यास, ददनाींक १ ऑक््ोबर, २०२० पासन
ू केंद्रीय अन्न सरु क्षा र्

मानके प्राधधकरणाने तसेच अन्न र् और्ध प्रिासनाने लागू केलेल्या ननयमाींचे

अनेक शमिाईच्या दक
ु ानदाराींकडून पालन केले जात नसल्याचे ननदिवनास
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सदरहू ननयमाींची
दक
ु ानदाराींकडून अींमलबजार्णी करणेबाबतची कायवर्ाही करुन ननयमाची

अींमलबजार्णी न करणाऱ्या सींबधीं धत दक
ु ानदाराींवर्रुध्द कोणती कारर्ाई केली
र्ा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ.राजेंद्र शशांगणे (११-१२-२०२०) : (१) हे अींित: खरे आहे .

अन्न सरु क्षा र् मानके प्राधधकरण, नर्ी ददल्ली याींनी ददनाींक १

ऑक््ोबर, २०२० पासन
ू खल्
ु या स्र्रुपातील भारतीय शमिाई ज्या रे भाींड्यात
वर्क्रीसािी िे र्ली आहे त्यार्र ती कधीपयांत र्ापरण्यास योग्य असेल ती
तारीख नमद
ू करणे बींधनकारक असल्याचे तर त्याचा उत्पादन ददनाींक नमद
ू

करणे ऐजच्िक असल्याचे ननदे ि ददले आहे त. याबाबत स्र्ाननक र्त्ृ तपत्रातन
ू
ददनाींक १६/१०/२०२० रोजी प्रशसध्दी दे ण्यात आली होती.
(२) हे अींित: खरे आहे .

(३) या प्रकरणी चौकिी करण्यात आली असन
ू अकोला कायावलयामार्वत सन
२०२०-२०२१

मध्ये

सदर

ननयमार्लीच्या

अनर्
ीं ाने
ु ग

एकूण

३४

शमिाई

उत्पादकाींची/वर्क्रेत्याींची तपासणी केली असता ३१ दिकाणी या नर्ीन ननयमाींचे
पालन होत असल्याचे आढळले र् ३ शमिाई वर्क्रेत्याींना रुपये ६०००/- दीं ड
िोिार्ण्यात आला आहे .

(४) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

िुभाांरी (ता.ल्डज.बीड) गावाचे पुनववसन िरण्याबाबत
(३६) ५८१२ (१३-११-२०२०). श्री.ववनायिराव मेटे : सन्माननीय मदत व
पन
ु ववसन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-
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(१) बीड तालक्
ु यातील सात्रा-पोत्रा सािर्ण तलार्ाचे काम हे गेल्या १० ते १२
र्र्ाांपासन
ू सरु
ु असन
ू काम अींनतम ्प्प्यात आहे मात्र या तलार्ाच्या बड
ु ीत
क्षेत्रात कींु भारी हे गार् येत आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, या गार्ाचे पन
ु र्वसन करणे आर्श्यक असताना ग्रामस्र्ाींचे
पन
ु र्वसन केले नसल्यामळ
ु े िासनार्र हा प्रकल्प पण
ू व करण्यासािी उत्तरोत्तर

आधर्वक खचव र्ाढत आहे , जी र्ोडेर्ार पन
ु र्वसन प्रकक्रया चालू आहे ती
चुकीच्या पध्दतीने सरु
ु असन
ू यामध्ये खरे लाभार्ी लाभ घेऊ िकलेले नाहीत
अिी तक्रार सींबधीं धत िासकीय यींत्रणेकडे केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन कींु भारी गार्ाचे
पन
ु र्वसन करण्यासींदभावत कोणती उपाययोजना केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.ववजय वडेट्टीवार (०९-१२-२०२०) : (१) होय.
(२)

सात्रा-पोत्रा

पन
ु र्वसनासािी

सािर्ण

भख
ू ींड

तलार्ामळ
ु े

अशभन्यास

र्

बाधधत झालेल्या
सानग्र
ु ह

अनुदान

कींु भारी
मींजूर

गार्ाच्या

असल्याने

पन
ु र्वसन खचावमध्ये र्ाढ होणार नाही. तसेच पन
ु र्वशसत गार्िाणातील नागरी
सवु र्धाींची कामे जर्ळपास पण
ू व करण्यात आली आहे त.

(३) मौजे कींु भारी या गार्ाचे पन
ु र्वसन करण्यासािी लाभार्ी कु्ुींबधारकाच्या
यादया सहा र्ेळेस तयार करण्यात आल्या त्या यादयाींर्र गार्ातील लोकाींचे

आक्षेप प्राप्त झाल्यामळ
ु े अींनतम याद्या तयार होऊ िकल्या नाहीत. महाराषर

प्रकल्पग्रस्त पन
ु र्वसन कायदा १९९९ नस
ु ार कलम ११(१) ही अधधसच
ू ना
ददनाींक ०७/०७/२००५ प्रशसध्द करण्यात आली, त्यार्ेळी ज्या कु्ुींबधारकाींची
नार्े मालमत्ता रजजस््रमध्ये होती अिाच लोकाींची नार्े यादीमध्ये समावर्ष्
करुन १८० कु्ुींबाींच्या यादीस जजल्हाधधकारी बीड याींनी मान्यता ददली. सदर

यादी प्रशसध्द होताच प्रकल्पबाधधत कु्ुींबातील लोकाींनी पन्
ु हा तक्रारी अजव केले
असन
ू सदर अजावर्र सन
ु ार्ण्या घेर्न
ू कु्ुींब यादी अींनतम करण्यात येत आहे .

यादी अींनतम झाल्यार्र भख
ू ींड र्ा्प आणण स्र्ेच्िा सानग्र
ु ह अनद
ु ान र्ा्प
करण्यात येईल.

(४) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________
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औरां गाबाद येथील रस्त्याचे िाम ननिृष्ट्ट दजावचे िरण्यात आल्याबाबत
(३७)

५८६७

(२०-११-२०२०).

श्री.ववक्रम

िाळे :

सन्माननीय

साववजननि

बाांधिाम (साववजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) औरीं गाबाद येर्ील धचकलढाणा वर्मानतळ ते केंत्रब्रज चौक, महार्ीर चौक
ते नागर चौकापयांतचे डाींबरीकरण, आकािर्ाणी चौकात उड्डाणपल
ू तसेच

अदालत रोड र् मक
ु ींू दर्ाडी येर्े पादचारी पल
ू इ. कामाींचे रुपये ७४ को्ीचे
कींत्रा्

राषरीय

महामागव

वर्भागामार्वत

(न्हाई)

है द्राबाद

इींजजननयररींग या कींपनीला दे ण्यात आले आहे , हे खरे आहे काय,

येर्ील

सषृ ्ी

(२) असल्यास, है द्राबाद येर्ील सषृ ्ी इींजजननयररींग या मळ
ू कींत्रा्दार कींपनीने
सदर कामाचे कींत्रा् औरीं गाबाद येर्ील चोरडडया या कींत्रा्दाराींस परस्परररत्या

ददल्यामळ
ु े डाींबरीकरणाचे काम चोरडडया या कींत्रा्ामार्वत करण्यात येत
असल्याचे ददनाींक ०३ मे, २०२० रोजी र्ा त्यासम
ु ारास ननदिवनास आले आहे,
हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, सदर डाींबरीकरणाचे काम केल्यार्र रस्त्याच्या साईडपट्टय
ट ाींचे

काम मरु
ु म र्ापरून करणे बींधनकारक असताना, लोखींडी पल
ू ते नगरनाका
रस्त्यार्र कींत्रा्दार (चोरडडया) याींनी मातीचा र्ापर केल्याचे ननदिवनास आले
आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, त्याबाबत ताींत्रत्रक सींचालक, राषरीय महामागव (न्हाई) (NHAI)
याींचेकडे नागररकाींनी तक्रारी केल्या असताना, साईडपट्टय
ू
ट ा भरण्याची तरतद

ननर्ेदनात नव्हती, परीं तु मातीचा र्ापर केला जात असल्यास त्याची पाहणी
केली

जाईल”

असे

ताींत्रत्रक

सींचालकाींकडून

साींगण्यात

येर्न
ू ही

अद्याप

कोणतीही कायवर्ाही झाली नसल्याचे ननदिवनास आले आहे , हे ही खरे आहे
काय,

(५) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकिी करण्यात आली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले र् त्यानस
ु ार कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत
आहे,

(६) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.अशोिराव चव्हाण (०४-१२-२०२०) : (१) सदर काम केंद्र िासनाच्या

भारतीय राषरीय राजमागव प्राधधकरणाच्या अखत्यारीत येत.े हे खरे आहे , असे

प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागव प्राधधकरण, औरीं गाबाद याींनी
कळवर्ले आहे .

(२) या करारनाम्या अींतगवत कुिलेही काम sublet करण्यात आलेले नाही,

असे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागव प्राधधकरण, औरीं गाबाद याींनी
कळवर्ले आहे .

(३) र् (४) करारनाम्यामध्ये साईडपट्टया मरू
ु माने भरण्याची तरतद
ू नाही.
तर्ावप, सरु क्षेच्यादृष्ीने कींत्रा्दाराकडून वर्नामल्
ू य साईडपट्टया भरुन घेण्यात
आल्या आहे त, असे प्रकल्प सींचालक, भारतीय राषरीय राजमागव प्राधधकरण,
औरीं गाबाद याींनी कळवर्ले आहे .
(५) प्रश्न उद्भर्त नाही.
(६) प्रश्न उद्भर्त नाही.
___________

औरां गाबाद येथील आरोग्य ववज्ञान ववद्यापीठाांतगवत
इमारतीचा प्रस्ताव प्रलांब्रबत असल्याबाबत
(३८) ५८६८ (२३-११-२०२०). श्री.ववक्रम िाळे : सन्माननीय वैद्यिीय शशक्षण
मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यातील आरोग्यवर्र्यक अभ्यासक्रम नाशिकच्या आरोग्य वर्ज्ञान

वर्द्यापीिाींतगवत चालवर्ला जात असन
ू राज्यस्तरार्र असलेल्या वर्भागीय
४ आरोग्य केंद्रापैकी औरीं गाबाद येर्ील केंद्रामार्वतही कामकाज चालवर्ले जाते,
हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, औरीं गाबाद येर्ील केंद्र भाड्याच्या जागेत चालवर्ले जात

असन
ू या केंद्राच्या इमारतीसािी वर्मानतळाच्या मागील बाजूस २ एकर जागा
घेण्यात येऊन सार्वजननक बाींधकाम वर्भागाने सदर इमारतीचे नकािे मींजूर
केल्याचे तसेच िासनाने ५ र्र्ावपर्
ू ीच रुपये १२ को्ी ननधी मींजूर केला
असन
ू ही इमारतीचा प्रस्तार् प्रलींत्रबत असल्याचे ननदिवनास आले आहे , हे ही
खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, सदर इमारतीचे नकािे र् आराखडे मींजरू करण्यात येऊन र्

मींजूर केलेला ननधी िासनाने उपलब्ध करुन ददला नसल्याचे ददनाींक १० जून,
२०२० रोजी र्ा त्यासम
ु ारास ननदिवनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, सदर इमारतीचा प्रस्तार् प्रलींत्रबत राहण्याची कारणे काय
आहे त,
(५)

असल्यास,

उक्त

प्रकरणी

िासनाने चौकिी केली

आहे

काय

र्

त्यानर्
ीं ाने इमारत बाींधकामासािी ननधी उपलब्ध करुन दे ण्याबाबत कोणती
ु ग
कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,

(६) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अशमत ववलासराव दे शमख
ु (११-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) र् (३) हे अींित: खरे आहे .

औरीं गाबाद वर्भागीय केंद्राच्या बाींधकामाकरीता िासनाने ५ र्र्ावपर्
ू ीच

रुपये १२ को्ी ननधी मींजरू केलेला नाही.

सदरचे बाींधकाम वर्द्यापीि ननधीमधून सार्वजननक बाींधकाम वर्भाग,

औरीं गाबाद याींच्यामार्वत सरु
ु करण्यात आले आहे .
(४) प्रश्न उद्भर्त नाही.
(५) प्रश्न उद्भर्त नाही.
(६) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

शसांधद
ु ग
ु व ल्डजल््यात प्राधान्य िुटुांब योजनेखालील शशधापब्रत्रिाधारि
स्वस्त धान्यापासून वांधचत असल्याबाबत

(३९) ५९०९ (०१-१२-२०२०). श्री.प्रसाद लाड, श्री.सदाशशव खोत, श्री.गोवपचांद
पडळिर : सन्माननीय अन्न व नागरी परु वठा आिण ्ाहि सांरक्षण मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) शसींधुदग
ु व जजल््यात सम
ु ारे २ लाख, ३३ हजार, १५ शिधापत्रत्रकाधारक
असन
त्यातील अींत्योदय योजनेतन
२२ हजार, ९६० शिधापत्रत्रकाधारक
ू
ू
म्हणजेच ८१ हजार, १९५ लोक आहे त, तर प्राधान्य कु्ुींब योजनेखाली
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१ लाख, ५३ हजार, ५३१ शिधापत्रत्रकाधारक असन
ू त्याची लोकसींख्या ५ लाख,
८६ हजार, ९०२ इतकी आहे, तसेच िभ्र
ु (पाींढरे ) शिधापत्रत्रकाधारक २१ हजार,

२२४ आहे त तर केसरी शिधापत्रत्रकाधारक ३५ हजार ४७४ असन
ू लोकसींख्या
१ लाख, २६ हजार, ८७० इतकी आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्राधान्य कु्ुींब योजनेच्या शिधापत्रत्रकाधारकाींना प्रनतमहा प्रनत
३ ककलो ताींदळ
ू र् २ ककलो गहू दे ण्याबाबत िासनाने जाहीर केले असन
ू
सदरहू प्राधान्य कु्ुींब योजनेच्या शिधापत्रत्रकाधारकातील शसींधद
ु ग
ु व जजल््यात
५६ हजार शिधापत्रत्रकाधारक स्र्स्त धान्यपासन
ू र्ींधचत आहे त, हे ही खरे आहे
काय,
(३)

असल्यास,

उपरोक्त

प्रकरणी

िासनाने

चौकिी

करुन

र्ींधचत

शिधापत्रत्रकाधारकाींना स्र्स्त धान्य शमळण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा
करण्यात येत आहे ?

श्री.छगन भज
ु बळ (१०-१२-२०२०) : (१) अींित: खरे आहे .

शसींधुदग
ु व जजल््यातील शिधापत्रत्रकाींचा माहे ऑक््ोबर, २०२० अखेरचा

तपशिल पढ
ु ीलप्रमाणे आहे :प्रिार

शशधापब्रत्रिा

शशधापब्रत्रिाांवरील सदस्य

वपर्ळी (अींत्योदय)

२२,९६६

८१,१९८

वपर्ळी (प्राधान्य कु्ुींब लाभार्ी)

४६,३२३

१,९१,६९८

केिरी (प्राधान्य कु्ुींब लाभार्ी)

१,०७,१९९

३,९५,३१९

केिरी (त्रबगर प्राधान्य)

३५,६२२

१,२७,१६३

िभ्र
ु

२१,२३५

६९,०३९

२,३३,३४५

८,६४,४१७

एकूण
(२) हे खरे नाही.

(३) प्रश्न उद्भर्त नाही.
___________
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राज्याच्या समतोल वविासाबाबत डॉ.ववजय िेळिर
सशमतीने अहवाल सादर िेल्याबाबत
(४०) ६०१६ (२०-११-२०२०). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप,

डॉ.सध
ु ीर ताांबे, डॉ.वजाहत शमझाव, श्री.राजेश राठोड, श्री.मोहनराव िदम,
श्री.अमरनाथ

राजूरिर :

हदनाांि

८

सप्टें बर,

२०२०

रोजी

सभागह
ृ ाच्या

पटलावर ठे वण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ६ मधील

प्रश्न क्रमाांि ४५७२ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय उप
मख्
ु यमांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) वर्भागीय असमतोलाचा अभ्यास करुन राज्याच्या समतोल वर्कासाबाबत

उपाययोजना सच
ु वर्ण्यासािी सन २०११ मध्ये जेषि अर्वतज्ञ डॉ.वर्जय
केळकर याींच्या अध्यक्षतेखाली राज्य िासनाने नेमलेल्या चौदा सदस्याींच्या
सशमतीने िासनास सादर केलेल्या अहर्ालार्र ननणवय घेतला नाही, हे खरे
आहे काय,

(२) असल्यास, अहर्ालार्र ननणवय न घेण्याची कारणे काय आहे त,

(३) असल्यास, उक्त अहर्ालार्र ननणवय घेण्याबाबतची सद्य:जस्र्ती काय
आहे र् ककती कालार्धी लागणे अपेक्षक्षत आहे ,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.अल्डजत पवार (१०-१२-२०२०) : (१), (२), (३) र् (४) डॉ.वर्जय केळकर
याींच्या अध्यक्षतेखाली गदित करण्यात आलेल्या समतोल प्रादे शिक वर्कास
उच्चस्तरीय सशमतीच्या अहर्ालातील शिर्ारिी र् प्रिासकीय वर्भागाींचे
अशभप्राय

वर्चारात

घेऊन,

शिर्ारिी

स्र्ीकारण्यासींदभावत

मींत्रत्रमींडळ

उप

सशमती गदित करण्यात आली आहे . सदर मींत्रत्रमींडळ उप सशमतीने आपला
अहर्ाल मींत्रत्रमींडळास सादर करार्याचा आहे .

__________
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महहला व बालवविास ववभागाांतगवत शालेय पोषण आहाराचे
िांत्राट ननयमबाहय पध्दतीने हदल्याबाबत
(४१) ६०१८ (२३-११-२०२०). श्री.शरद रणवपसे, श्री.अशोि ऊफव भाई जगताप,
डॉ.सध
ु ीर ताांब,े डॉ.वजाहत शमझाव, श्री.राजेश राठोड, श्री.अमरनाथ राजूरिर :

ताराांकित प्रश्न क्रमाांि २७३ ला हदनाांि ३ माचव, २०२० रोजी हदलेल्या

उत्तराच्या सांदभावत सन्माननीय महहला व बालवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खल
ु ासा करतील काय :(१)

राज्यातील

परु वर्ण्यासािी

अींगणर्ाड्याींमार्वत

रुपये

६३००

को्ी

लाभार्थयाांना

खचावची

कींत्रा्े

परू क

पोर्ण

दे ण्याबाबतचा

आहार

ननणवय

िासनाने ददनाींक २३ र्ेब्रर्
ु ारी, २०१६ रोजी र्ा त्यासम
ु ारास घेतला असन
ू
त्यानस
व करीत मदहला र्
ु ार ददनाींक ८ माचव, २०१६ रोजी ननयमाींकडे दल
ु क्ष
बालवर्कास वर्भागाने कींत्रा्े ददली आहे त, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, उक्त रुपये ६३०० को्ी खचावची दे ण्यात आलेली कींत्रा्े /ननवर्दा
ननयमबाहय र् बेकायदे िीर असल्याच्या कारणामळ
ु े ती रद्द करण्याचा आदे ि
मा.सर्ोच्च न्यायालयाने ददनाींक २६ र्ेब्रर्
ु ारी, २०१९ रोजी ददले होते, हे ही
खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले र् त्यानर्
ीं ाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत
ु ग
आहे,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (१०-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही.

एकाजत्मक बालवर्कास सेर्ा योजनेंतगवत अींगणर्ाड्याींमध्ये ६ मदहने

ते ३ र्र्ावची बालके, गरोदर जस्त्रया र् स्तनदा माता याींना घरपोच आहार
(THR) वर्तररत करण्याकरीता केंद्र िासनाच्या गाईडलाईन र् मा.सर्ोच्च

न्यायालयाच्या यापर्
ू ीच्या आदे िाींच्या अधधन राहून र्ावर्वक रुपये ७०० को्ी
ककीं मतीची ननवर्दा ददनाींक ८ माचव, २०१६ रोजी प्रकाशित करण्यात आली
होती.
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(२) मा.सर्ोच्च न्यायालयाच्या ददनाींक २६/०२/२०१९ च्या आदे िाचे स्र्रुप
खालीलप्रमाणे आहे :-

१) THR परु र्ठ्याची ददनाींक ८ माचव, २०१६ ची ननवर्दा रद्द करण्यात
२)

यार्ी.

मा.सर्ोच्च

न्यायालयाच्या

ददनाींक

१९/०४/२०१७

च्या

आदे िानस
ु ार ददलेले १८ सींस्र्ाींचे काम र्ाींबवर्ण्यात यार्े.

अींतररम

३) १८ सींस्र्ाींचा परु र्िा बींद करुन १० ददर्साींच्या आत THR

परु र्ठ्याची पयावयी व्यर्स्र्ा करण्यात यार्ी. THR परु र्ठ्याकरीता
एक मदहन्याच्या आत नवर्न ननवर्दा काढण्यात यार्ी.

४) नवर्न ननवर्दा काढताना पींचायत ककीं र्ा ग्रप
ु ऑर् पींचायत हे यनु न्
धरुन ननवर्दा काढण्यात याव्यात.

मा.सर्ोच्च न्यायालयाच्या र्रील आदे िानस
ु ार १८ सींस्र्ाींचे काम

र्ाींबवर्ण्यात आले आहे . तसेच

THR परु र्ठ्याकरीता पयावयी व्यर्स्र्ा

करण्यात आली आहे . जजल्हास्तरार्रुन नवर्न ननवर्दा प्रकाशित करण्याकरीता

ग्रामपींचायत ककीं र्ा ग्रप
ु ऑर् पींचायत हे यनु न् धरुन ददनाींक ९/०८/२०१९

रोजी सर्व जजल्हाधधकारी याींना कळवर्ण्यात आले आहे . यानस
ु ार प्रकाशित
करण्यात आलेल्या प्रर्म ननवर्दे ला र्ारच कमी प्रनतसाद शमळाल्यामळ
ु े

ददनाींक २७/०१/२०२० रोजी दस
ु ऱ्याींदा र्ेरननवर्दा काढण्यात आली. परीं तु या

दोन्ही ननवर्दाींना अगदी अल्प प्रनतसाद शमळाल्याने ददनाींक २७/१०/२०२० रोजी

नतसऱ्याींदा ननवर्दा काढण्याकरीता सर्व जजल्हाधधकाऱ्याींना कळवर्ण्यात आले
आहे . यानस
ु ार सद्य:जस्र्तीत ननवर्दा प्रकक्रया पण
ू व करण्याचे काम सरु
ु आहे .
(३) र् (४) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

धारुर (ल्डज.बीड) तालुक्यात सामाल्डजि वनीिरण वक्ष
ृ
लागवडीत आधथवि गैरव्यवहार झाल्याबाबत

(४२) ६०१९ (२३-११-२०२०). श्री.सांजय दौंड : सन्माननीय वने मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-
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(१) धारुर (जज.बीड) तालक्
ु यात सामाजजक र्नीकरण वर्भागामार्वत गेल्या
र्र्ी आि गार्ाींचा समार्ेि असलेल्या क्षेत्र ४६ ककलोमी्र ते ३५ हे क््रमध्ये
र्क्ष
ृ लागर्ड करण्याचा कायवक्रम राबवर्ण्यात आला, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, प्रत्यक्षात र्ा क्षेत्रात र्क्ष
ृ लागर्ड न करताच बोगस मजरु
दाखर्न
धारुर र्न वर्भागाच्या र्नपाल याींनी करोडो रुपयाींचा आधर्वक
ू
गैरव्यर्हार केल्याचे ददनाींक २४ जून २०१९ रोजी र्ा त्यासम
ु ारास ननदिवनास
आले आहे, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन सींबधीं धत र्नपालाींवर्रुध्द
कारर्ाई करार्ी अिा आियाचे ननर्ेदन स्र्ाननक लोकप्रनतननधीींनी मा.र्ने

राज्यमींत्री याींना ददनाींक १८ ऑगस््, २०२० रोजी र्ा त्यासम
ु ारास दे ऊन तिी
मागणी केली आहे , हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी चौकिी करण्यात आली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले र् त्यानर्
ीं ाने सींबधीं धत र्नपाल र् अन्य सींबधीं धताींवर्रुध्द
ु ग
कोणती कारर्ाई केली र्ा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.सांजय राठोड (१०-१२-२०२०) : (१) र् (२) धारुर तालक्
ु यात सामाजजक
र्नीकरण वर्भागामार्वत सन २०१९-२०२० मध्ये गेल्या र्र्ी कुिल्याही
प्रकारची र्क्ष
ु े आधर्वक गैरव्यर्हार
ृ लागर्ड करण्यात आलेली नाही. त्यामळ
होण्याचा प्रश्न उद्भर्त नाही.

(३) मा.लोकप्रनतननधीनी चौकिीची मागणी केलेली होती.

(४) चौकिी करण्यात आलेली असन
ू , चौकिीमध्ये अननयशमतता आढळून
आलेली नाही. त्यामळ
ु े कायवर्ाही करण्याचा प्रश्नच उद्भर्त नाही.
(५) वर्लींब झालेला नाही.

__________
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मुांबई महापाशलिेने हदव्याांग िमवचाऱ्याांचे वेतन अदा िरण्याबाबत
(४३)

६०८७

(२०-११-२०२०).

श्री.सदाशशव

खोत,

श्री.गोवपचांद

पडळिर :

सन्माननीय नगर वविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) राज्यात ताळे बद
ीं ीच्या काळात कामार्र उपजस्र्त राहू न िकलेल्या
ददव्याींग कमवचाऱ्याींना र्ेतन अदा न करण्याचा मब
ुीं ई महापाशलकेने घेतलेला

ननणवय बेकायदे िीर असल्यामळ
ु े मा.उच्च न्यायालयाने महापाशलकेला ददव्याींग

कमवचाऱ्याींना २ आिर्ड्याच्या आत र्ेतन अदा करण्याचे आदे ि ददनाींक २८
ऑक््ोबर, २०२० रोजी र्ा त्यासम
ु ारास ददले आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर कमवचाऱ्याींना त्याींचे र्ेतन अदा न करण्यात आल्यामळ
ु े

उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय आढळून
आले र् त्यानस
ु ार मब
ुीं ई महापाशलकेने ददव्याींग कमवचाऱ्याींचे र्ेतन अदा
करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(३) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?

श्री.एिनाथ शशांदे (०७-१२-२०२०) : (१) राज्यात ्ाळे बद
ीं ीच्या काळात ददव्याींग

कमवचाऱ्याींना त्याींच्या खाती असलेली अनज्ञ
ु ेय रजा मींजूर करून कतवव्यार्र
उपजस्र्त राहण्यापासन
ू स्
ू दे ण्यात आली होती.

सदर अनप
ु जस्र्तीच्या कालार्धीची भर पगारी वर्िेर् रजा मींजूर

करण्याबाबत “नॅब” या सींस्र्ेकडून मा.उच्च न्यायालयात जनदहत याधचका
दाखल करण्यात आली होती.
सदर

याधचकेच्या

अनर्
ीं ाने
ु ग

मा.उच्च

न्यायालयाने

ददनाींक

२८/१०/२०२० रोजी ्ाळे बद
ीं ीच्या कालार्धीमध्ये कतवव्यार्र हजर राहण्यापासन
ू

स्
ू दे ण्यात आलेल्या सर्व ददव्याींग कमवचाऱ्याींच्या अनप
ु जस्र्तीच्या कालार्धीचे
र्ेतन दोन समान हप्त्यात, लर्करात लर्कर म्हणजेच पदहला हप्ता

ददर्ाळीपर्
४५
ू ी र् दस
ु रा हप्ता पदहल्या हप्त्याचे अधधदान झाल्यापासन
ू
ददर्साींच्या आत करार्याचे आदे ि ददले आहे त.
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(२) र् (३) मा.उच्च न्यायालयाच्या आदे िाच्या अनर्
ीं ाने, ्ाळे बद
ीं ीच्या
ु ग

कालार्धीत अनप
ु जस्र्त असलेल्या र् त्यामळ
ु े र्ेतन कापण्यात आलेल्या १८७

ददव्याींग कमवचाऱ्याींपक
ै ी रुपये १५,०००/- पेक्षा कमी र्ेतन कापण्यात आलेल्या
ददव्याींग कमवचाऱ्याींच्या खाती प्रत्यक्षात दे य असलेली रक्कम र् रुपये
१५,०००/- पेक्षा अधधक र्ेतन कापण्यात आलेल्या ददव्याींग कमवचाऱ्याींच्या
खाती रुपये १५,०००/- इतकी रक्कम ददर्ाळीपर्
ू ी जमा करण्यात आली आहे .

तसेच उर्वरीत रकमेचे अधधदान डडसेंबर, २०२० च्या र्ेतनामध्ये

करण्यात येणार आहे .

___________

पांढरपूर (ल्डज.सोलापूर) येथे बनावट खाद्यतेल ववक्री
िरणाऱ्याांववरुध्द िारवाई िरण्याबाबत

(४४) ६१०३ (०१-१२-२०२०). श्री.प्रशाांत पररचारि, श्री.ववजय ऊफव भाई धगरिर,

श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय अन्न व औषध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा
खुलासा करतील काय :-

(१) पींढरपरू (जज.सोलापरू ) येर्े बनार्् खाद्यतेल वर्क्री करणाऱ्या व्यापाऱ्याींचे
प्रमाण र्ाढल्याचे ननदिवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सींबधीं धत व्यापारी सदरचे बनार्् तेल मळ
ू बाजार ककीं मतीपेक्षा

रुपये १० ते १२ कमी दराने वर्कत असल्याचेही ननदिवनास आले असन
ू
यासींदभावत स्र्ाननक अन्न र् और्ध प्रिासन सोयीस्करररत्या दल
व करीत
ु क्ष
आहे त, हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी करुन नागररकाींच्या

आरोग्याच्या दहताकरीता व्यापारी तर्ा अधधकाऱ्याींवर्रुध्द कोणती कारर्ाई
केली र्ा करण्यात येत आहे,

(४) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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डॉ.राजेंद्र शशांगणे (११-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही. तर्ावप, खाद्यतेलाच्या

दजावबाबत सींिय असल्याने ददनाींक ०४/११/२०२० रोजी पींढरपरू येर्े धाड
्ाकून

खाद्यतेलाचा

सींिनयत

सािा

जप्त

करण्यात

आलेला

आहे

र्

खाद्यतेलाचे २ नमन
ु े वर्श्लेर्णासािी घेण्यात आले असन
ू सदरचे वर्श्लेर्ण
अहर्ाल अद्याप प्रलींत्रबत आहे त.
(२) हे खरे नाही.

(३) ददनाींक ०४/११/२०२० रोजी वर्श्लेर्णास घेतलेले नमन
ु े वर्श्लेर्णास

प्रयोगिाळे त पािवर्ले असन
ू वर्श्लेर्ण अहर्ाल प्राप्त होताच अन्न सरु क्षा र्
मानदे

कायदा

करण्यात येईल.

२००६

अींतगवत

सींबधीं धतावर्रुध्द

आर्श्यकतेनस
ु ार

कारर्ाई

(४) प्रश्न उद्भर्त नाही.
___________

रायगड ल्डजल्हा पररषदें तगवत सेवाननवत्ृ त िमवचाऱ्याांची ननवत्ृ तीवेतन व
इतर प्रदाने ववहहत मुदतीत िरण्याबाबत

(४५) ६१२१ (२३-११-२०२०). डॉ.पररणय फुिे, श्री.ननलय नाईि : सन्माननीय
्ामवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खल
ु ासा करतील काय :-

(१) रायगड जजल्हा पररर्दें तगवत सेर्ाननर्त्ृ त झालेल्या कमवचाऱ्याींना दरमहा
१ तारखेला बँक खात्यामध्ये ननर्त्ृ तीर्ेतन जमा होत नसल्याची तक्रार

सेर्ाननर्त्ृ त कमवचाऱ्याींनी रायगड जजल्हा पररर्दे कडे माहे ऑक््ोबर, २०२०
मध्ये र्ा त्यादरम्यान केली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, माहे माचव, २०२० ते ऑक््ोबर, २०२० अखरे पयांत रायगड
जजल्हा पररर्दे ने सेर्ाननर्त्ृ त कमवचाऱ्याींचे ननर्त्ृ तीर्ेतन जर्ळपास मदहन्याच्या
१५ तारखेपयांत उशिरा जमा केले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, रायगड जजल्हा पररर्दे तन
ू सेर्ाननर्त्ृ त झालेल्या कमवचाऱ्याींना
ननर्त्ृ तीर्ेतन, उपदान, भवर्षयननर्ावह ननधी र् रजा रोखीची प्रकरणे १ र्र्ावचा

कालार्धी होर्न
ू ही जजल्हा पररर्दे च्या अर्व वर्भागाकडून प्रदान करण्यात आले
नाही, हे ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीच्या
अनर्
ीं ाने सेर्ाननर्त्ृ त कमवचाऱ्याींनी दे यके त्याींना वर्दहत मद
ु ग
ु तीत प्रदान न
करणाऱ्या बेजबाबदार मख्
ु य लेखा अधधकारी, वर्त्त अधधकारी र् इतर सींबधीं धत
अधधकरी/कमवचारी याींचेर्र कारर्ाई करुन सेर्ाननर्त्ृ त कमवचाऱ्याींची प्रदाने
ननयशमत र्ेळेर्र करण्याबाबत कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे ,
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.हसन मश्र
ु ीफ (११-१२-२०२०) : (१) होय.
(२) होय.

(३) नाही.

(४) र् (५) प्रश्न उद्भर्त नाही.
___________

िामतघर, शभवांडी शहर येथे बनावट औषधाांची
ववक्री होत असल्याबाबत
(४६)

६१९६

(२०-११-२०२०).

श्री.गोवपचांद

पडळिर,

श्री.सदाशशव

खोत :

सन्माननीय अन्न व औषध प्रशासन मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील
काय :-

(१) कामतघर, शभर्ींडी िहर येर्े एका और्ध दक
ु ानदाराने ददल्ली िहराचे
वर्र्ारी बनार्् और्ध वर्क्री केल्याची तक्रार एका रुग्णाने आयक्
ु त, अन्न

और्ध प्रिासन, मब
ुीं ई याींना ददनाींक २८ सप््ें बर, २०२० रोजी र्ा त्यासम
ु ारास
केली, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, शभर्ींडी िहरात अनेक और्ध वर्क्रेते स्र्तिःच्या र्ायद्यासािी
जास्त कशमिन कमार्ण्याच्या हे तन
ू े भीम वर्र्ारीयुक्त और्धे राजरोसपणे

वर्कून त्याींच्या कशमिनमधन
ू सींबधीं धत अन्न र् और्ध प्रिासन अधधकाऱ्याींना
हफ्ते दे त असल्याची चचाव स्र्ाननकाींमध्ये होत आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, जन और्ध वर्क्रेते र् मळ
ू और्ध वर्क्रेते एका परर्ान्यार्र २
और्धाचे दक
व करीत आहे, हे
ु ान चालर्ीत असन
ू प्रिासन मात्र त्याकडे दल
ु क्ष
ही खरे आहे काय,
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(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले, तद्नस
ु ार सींबधीं धत दोर्ीींवर्रुध्द कोणती कारर्ाई केली र्ा
करण्यात येत आहे ,

(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
डॉ.राजेंद्र शशांगणे (७-१२-२०२०) : (१) हे खरे आहे .
(२) र् (३) खरे नाही.

(४) याप्रकरणी प्राप्त तक्रारीतील नमद
ु और्ध वर्क्रेत्याकडे तपासणी करण्यात

आली सदर दक
ु ानात उपलब्ध असलेल्या खोकल्याच्या और्धाींच्या साठ्यातन
ू
तीन और्धाींचे नमन
ु े घेण्यात येर्न
ू चाचणी र् वर्श्लेर्णाींसािी और्ध ननयींत्रण

प्रयोगिाळा, मब
ुीं ई येर्े पािवर्ण्यात आले असन
ू , चाचणी अहर्ाल अद्याप
प्रलींत्रबत आहे त. तसेच सदर पेढ्याच्या तपासणीर्ेळी आढळून आलेल्या दोर्ाींचे

अनर्
ीं े कारणे दाखर्ा नो्ीस बजार्ण्यात आली असन
ु ग
ू पढ
ु ील तपास र्
कारर्ाई सरु
ु आहे .

(५) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

ठाणे ल्डजल््यातील िुपोषणाचे प्रमाण िमी िरण्याबाबत
(४७)

६२०५

(२३-११-२०२०).

श्री.नागोराव

गाणार,

श्री.प्रववण

दरे िर,

अॅड.ननरां जन डावखरे , श्री.धगरीशचांद्र व्यास, डॉ.पररणय फुिे, श्री.सदाशशव
खोत : सन्माननीय महहला व बालवविास मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा
करतील काय :-

(१) िाणे जजल््यात माहे ऑगस््, २०२० अखेर १३३ तीव्र आणण १३०५
मध्यम कुपोवर्त बालके आढळल्याची बाब माहे सप््ें बर, २०२० मध्ये र्ा
त्यादरम्यान ननदिवनास आली आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, कुपोर्णाचे प्रमाण कमी करण्यासािी सर्व िासकीय यींत्रणा
प्रयत्न करीत असन
तसेच वर्िेर् योजना राबवर्ल्या जात असतानाही
ू
कुपोर्णाचे प्रमाण र्ाढत आहे , हे ही खरे आहे काय,
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(३) असल्यास, िाणे जजल््यात मागील तीन र्र्ावपासन
ू सप््ें बर मदहना पोर्ण

मदहना (कुपोर्ण मक्
ु त भारत) म्हणून साजरा केला जात असतानाही
कुपोर्णात र्ाढ होण्याची सर्वसाधारण कारणे काय आहेत,
(४)

असल्यास,

उक्त

प्रकरणी

िासनाने चौकिी केली

आहे

काय

र्

त्यानर्
ीं ाने िाणे जजल््यातील कुपोर्णाचे प्रमाण कमी करण्याबाबत कोणती
ु ग
उपाययोजना केली र्ा करण्यात येत आहे,

(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनावणे) (१०-१२-२०२०) : (१) होय, हे खरे आहे .
(२) हे खरे नाही.

िाणे जजल््याच्या माशसक प्रगती अहर्ालार्रुन मागील एका र्र्ावत

तीव्र कुपोवर्त बालकाींच्या सींख्येत सध
ु ारणा झाली असन
ू ऑक््ोबर, २०२०

अखेर सॅम बालके ८३, मॅम बालके १०३५ तर मध्यम कुपोवर्त बालके २४१०
एर्ढी आहे .

कुपोर्णाचे प्रमाण कमी करण्याकरीता मदहला र् बालवर्कास वर्भाग,

सार्वजननक

आरोग्य

वर्भाग

तसेच

इतर

िासकीय

कुपोर्णमक्
ु तीच्या वर्वर्ध योजना राबवर्ण्यात येत आहेत.

यींत्रणाींमार्वत

(३) र् (४) माहे सप््ें बर, २०२० हा सींपण
ू व पोर्ण मदहना (माहे ) म्हणून वर्वर्ध
वर्भागाींच्या समन्र्याने कायवक्रम र् उपक्रमाींसह साजरा करण्यात आला. या

अींतगवत अींगणर्ाडीस्तरार्र कुपोर्ण कमी करण्याच्या अनर्
ीं ाने वर्वर्ध
ु ग
उद्दीष् साध्य करणेबाबत प्राधान्य दे ण्यात आले.

कुपोर्णाचे प्रमाण कमी करण्याकरीता एकाजत्मक बालवर्कास सेर्ा

योजनाींतगवत खालील उपाययोजना करण्यात येतात :-

१. ६ मदहने ते ३ र्र्व या र्योग्ातील बालक, गरोदर जस्त्रया, स्तनदा
माता याींना घरपोच आहार ननयशमतपणे दे ण्यात येतो.

२. कोवर्ड-१९ च्या प्रादभ
ु ावर्ामळ
ु े सध्या ३ ते ६ र्र्व या र्योग्ातील
लाभार्थयाांना गरम ताजा आहाराऐर्जी घरपोच आहार अींतगवत कच्चे
धान्य र् ककराणा मालाचा परु र्िा करण्यात येत आहे .
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३. आददर्ासी भागात अमत
ृ आहार योजनेंतगवत गरोदर जस्त्रया र् स्तनदा

माता याींना चौरस आहार दे ण्यात येतो र् ६ मदहने ते ६ र्र्व
र्योग्ातील बालकाींना आिर्ड्यातन
ू ४ र्ेळा अींडी र् केळी दे ण्यात
येतात.

४. राज्यातील सॅम बालकाींकरीता ग्राम बालवर्कास केंद्र सरु
ु करण्यात
आली

असन
ू

त्यामध्ये

सॅम

आणण्याकरीता सॅम बालकाींची

बालकाींना

सर्वसाधारण

श्रेणीत

अींगणर्ाडी सेवर्का, आिा र्कवर

याींचेमार्वत जस्क्रननींग केल्यानींतर र्ैद्यकीय अधधकारी याींनी प्रमाणणत

केल्यार्र ज्या सॅम बालकाींना कोणतेही दध
ु रव आजार नाहीत अिा
बालकाींना ग्राम बालवर्कास केंद्रामध्ये दाखल करण्यात येत.े येर्े सॅम
बालकाींना

और्धोपचार

दे ण्यात

येर्न
ू

र्ैद्यकीय

अधधकाऱ्याींच्या

सल्ल्यानस
ु ार िरर्न
ू ददलेल्या प्रमाणात EDNF दे ण्यात येतो. EDNF
हे मायक्रोन्यदु रयन्् र्ो्ीर्ाईड िास्त्रोक्त पध्दतीने तयार केलेले र्ूड
आहे .

५. ज्या बालकाींना र्ैद्यकीय सेर्ेची आर्श्यकता आहे त्याींना Nutrition
Rehabilitation Centre मध्ये दाखल करण्यात येर्न
ू त्याींच्यार्र
र्ैद्यकीय उपचार करण्यात येतात.

(५) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

समाधान सहिारी गह
ृ ननमावण सांस्था, मुांबई येथील
वविासिाने गैरव्यवहार िेल्याबाबत

(४८) ६२८७ (२०-११-२०२०). श्री.सदाशशव खोत : सन्माननीय गह
ृ ननमावण मांत्री
पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) समाधान (झो.प.ु प्रा.) सहकारी गह
ुीं ई येर्े
ृ ननमावण सींस्र्ा दादर (प), मब
वर्कासक मे.रे नस
व न कन्स्रक्िन याींनी झो.प.ु प्रा. पररपत्रक क्रमाींक ५३ चा
लाभ/ स्
ू घेऊन एल.ओ.आय. मध्ये जास्त प्रकल्पग्रस्त सदननका ननमावण
करुन सदर प्रकल्पग्रस्त सदननका ्या महापाशलकेला उपलब्ध न करता त्या
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वर्कासकाींच्या साई दिवन सोसाय्ी येर्े स्र्लाींतररत केल्या र् तेर्ील वर्क्री

वर्कास क्षेत्र झो.प.ु प्रा. र् महानगरपाशलका अधधकाऱ्याींिी सींगनमत करून
स्र्लाींतररत करून घेतल्याचे ननदिवनास आले आहे , हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, महापाशलकेचे करोडो रुपयाचे अनतरीक्त वर्कास क्षेत्र र्

प्रकल्पग्रस्त सदननका धगळीं कृत केल्यामळ
ु े उक्त प्रकरणी सखोल चौकिी
करून वर्कासकाींच्या वर्क्री सदननकाींच्या इमारतीचे भोगर््ा प्रमाणपत्र

(ओ.सी.) रद्द करून त्याींच्याकडून धगळीं कृत वर्क्री क्षेत्राचे दीं ड घेण्याबाबत र्
एल.ओ.आय. मध्ये र्ेरर्ार करणाऱ्या झो.प.ु प्रा. अधधकारी र् महानगरपाशलका
अधधकारी याींचेर्र कारर्ाई करण्याबाबत ददनाींक २७ ऑक््ोबर, २०२० रोजी

मा.नगर वर्कास मींत्री र् मा.गह
े डे तक्रार दाखल करण्यात
ृ ननमावण मींत्री याींचक
आल्याचेही ननदिवनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त गैरव्यर्हारामध्ये सहभागी असलेले श्री.वर्कास खचे हे

मब
ुीं ई महानगरपाशलका वर्भागातील िासकीय अधधकारी होते आणण त्याींनी
अनेक िासकीय जशमनीींर्र इमारती बाींधून त्याींची वर्क्री केल्याप्रकरणी त्याींची
करोडो रुपयाींची सींपत्ती र् बेकायदे िीर व्यर्हाराची सखोल चौकिी व्हार्ी
अिी मागणी दे खील करण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, याबाबत िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत काय
आढळून

आले

र्

त्यानर्
ीं ाने
ु ग

सींबधीं धत

वर्कासकाने

झो.प.ु प्रा.

वर्कास

योजनेंतगवत सींबधीं धत िासकीय अधधकाऱ्याींना हातािी धरून सदननकाधारक र्
िासनाची र्सर्णूक केल्याप्रकरणी दोर्ीींर्र कारर्ाई करण्याबाबत कोणती
कायवर्ाही करण्यात आली र्ा येत आहे,

(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
श्री.ल्डजतें द्र आव्हाड (०२-१२-२०२०) : (१) हे खरे नाही.

सदर योजनेंतगवत वर्कासकास कोणतेही र्ाढीर् वर्क्री घ्काचे क्षेत्र

दे ण्यात आलेले नाही. सदर योजनेचे साईदिवन सह. गह
ृ ननमावण सींस्र्ेच्या
योजनेसोबत एकत्रत्रकरणास (Clubbing) तत्कालीन वर्कास ननयींत्रण
ननयमार्लीतील ननयम क्र.३३(१०) च्या पररशिष्-४ मधील कलम ७.८ च्या

तरतद
ु ीनस
ु ार परर्ानगी दे ण्यात आलेली आहे . त्यानस
ु ार PAP सदननकाींचे
साईदिवन सह. गह
ृ ननमावण सींस्र्ेच्या योजनेमध्ये स्र्लाींतरण करण्यात आले
आहे, ही र्स्तजु स्र्ती आहे .
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(२) याबाबत श्री.योगेि सभ
ु ार् खेमकर याींनी मा.गह
ृ ननमावण मींत्री र् मा.नगर

वर्कास मींत्री याींना सींबोधधत केलेल्या ददनाींक २६/१०/२०२० रोजीच्या तक्रार

पत्राची प्रत ददनाींक २७/१०/२०२० रोजी झोपडपट्टी पन
ु र्वसन प्राधधकरणास प्राप्त
झाली आहे . सदर तक्रारपत्रामध्ये उपजस्र्त केलेल्या मद्द
ु याींमध्ये कोणतेही
तर्थय नसल्याचे झोपडपट्टी पन
ु र्वसन प्राधधकरणाने कळवर्ले आहे .

(३) र्रीलप्रमाणे र्स्तजु स्र्ती असल्यामळ
ु े चौकिी करण्याचा प्रश्न उद्भर्त
नाही.

(४) प्रश्न उद्भर्त नाही.
(५) प्रश्न उद्भर्त नाही.

___________

बाबुलतारा नाांद्रा, वाघाडी व वाघाडीवाडी (ता.परतूर) या गावातील
रस्ते व पुलाचे िाम प्रलांब्रबत असल्याबाबत

(४९)

६२९०

(२०-११-२०२०).

श्री.सदाशशव

खोत,

श्री.गोवपचांद

पडळिर :

सन्माननीय साववजननि बाांधिाम (साववजननि उपक्रम वगळून) मांत्री पढ
ु ील
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :(१)

बाबल
ु तारा

नाींद्रा,

र्ाघाडी

र्

र्ाघाडीर्ाडी

(ता.परतरू )

या

गार्ात

जजल्हामागावचे काम पण
ू व झाले असन
ू केर्ळ चार ककलोमी्र अींतर रस्त्याचे र्
पल
ु ाचे काम प्रलींत्रबत असल्याचे ननदिवनास आले आहे, खरे आहे काय,

(२) असल्यास, सदर चारही गार्ाींचा सींपकव दध
ु ना प्रकल्पात साचलेल्या

पाण्यामळ
ु े त्
ु ल्याने उक्त दिकाणी जाण्याकरीता ३५ कक.मी. अींतर र्ळून

र्ा्ूर मागे परतरू ला यार्े लागत असल्याचे माहे नोव्हें बर, २०२० च्या पदहल्या
आिर्ड्यात ननदिवनास आले आहे , हे ही खरे आहे काय,

(३) असल्यास, उक्त प्रकरणी नागररक सींताप व्यक्त करीत असल्यामळ
ु े सदर
रस्त्याचे र् पल
ु ाचे काम तात्काळ पण
ू व करण्याबाबत ग्रामस्र्ाींकडून र्ारीं र्ार
मागणी होत आहे, हे ही खरे आहे काय,

(४) असल्यास, उपरोक्त प्रकरणी िासनाने चौकिी केली आहे काय, चौकिीत
काय आढळून आले र् त्यानर्
ीं ाने कोणती कायवर्ाही केली र्ा करण्यात येत आहे,
ु ग
(५) नसल्यास, वर्लींबाची कारणे काय आहे त ?
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श्री.अशोिराव चव्हाण (१०-१२-२०२०) : (१) हे अींित: खरे आहे .

प्ररामा ०२ ते बाबल
ु तारा गार्ास जोडणाऱ्या ४ कक.मी. रस्त्याचे

(प्रजजमा-२९) काम पण
ू व झालेले आहे .
बाबल
ु तारा-अींबा-परतरू

रस्त्यापैकी

अींबा

ते

परतरू

डाींबरी

रस्ता

पषृ िभागाने जोडली आहे त. तर्ावप, बाबल
ु तारा ते अींबा रस्ता (अींदाजे २.२०
कक.मी.) अजस्तत्र्ात नसलेली लाींबी र् त्याच रस्त्यार्र दध
ु ना नदीर्र पल
ु ाचे
काम ननधी, ननकर् र् मींजुरीच्या अधीन राहून हाती घेण्याचे ननयोजन राहील.
(२) होय, हे खरे आहे .
(३) होय, हे खरे आहे .

(४) र् (५) प्रश्नाधीन रस्ता र् पल
ु बाींधणीचे काम ननकर्, मींजूरी र् ननधी
उपलब्धतेच्या अधीन राहून हाती घेण्याचे ननयोजन राहील.
___________

साववजननि आरोग्य ववभागाच्या अखत्यारीतील िाही रुग्णालये
पीपीपी तत्त्वावर चालववण्याच्या प्रस्तावाबाबत

(५०) २०३३७ (११-०८-२०१६). श्री.शरद रणवपसे : सन्माननीय साववजननि
आरोग्य व िुटुांब िल्याण मांत्री पढ
ु ील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :-

(१) सार्वजननक आरोग्य वर्भागाच्या अखत्यारीतील काही रुग्णालये पीपीपी
तत्त्र्ार्र चालवर्ण्याचा प्रस्तार् िासनाच्या वर्चाराधीन आहे, हे खरे आहे काय,

(२) असल्यास, याबाबत ननणवय घेण्यात आला र् त्याचे स्र्रुप काय आहे ,
उक्त प्रस्तार्ार्र ननणवय घेण्यात आला नसल्यास िासनाच्या अखत्यारीतील
रुग्णालये पीपीपी तत्र्ार्र चालवर्ण्यासािी दे ण्याची कारणे काय आहे त र्
िासनाकडे त्यार्र किाप्रकारे ननयींत्रण असणार आहे ,

(३) तसेच प्रस्तावर्त प्रस्तार्ानस
ु ार पीपीपी तत्त्र्ासािी कोणत्या सोयी सवु र्धा
उपलब्ध करण्यात येणार आहे त ?

श्री.राजेश टोपे (८-१२-२०२०) : (१) अींित: खरे आहे .

(२) सप््ें बर, १९९३ मध्ये लातरू र् उस्मानाबाद या जजल््यात झालेल्या

भक
ु ीं पात अनेक घरे दारे , तसेच, सार्वजननक आरोग्य वर्भागाच्या ताब्यात
असलेल्या अनेक इमारती उध्र्स्त झाल्या होत्या. या भागात िासनाच्यार्तीने
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करण्यात आलेल्या पन
ु र्वसन कायावत अनेक व्यक्तीींनी र् स्र्यींसेर्ी सींस्र्ाींनी

सहकायव केले. सहकायावचा एक भाग म्हणून उस्मानाबाद जजल््यात सास्तरू
येर्े मेससव प्राईड इींडडया या सींस्र्ेने अन्य सींस्र्ाींकडून मदत प्राप्त करुन
घेऊन

ग्रामीण

रुग्णालयासािी

इमारत

बाींधली

होती.

सास्तरु

येर्ील

नागरीकाींना आरोग्य सेर्ा शमळार्ी म्हणून ददनाींक २६/०६/२००० च्या िासन
ननणवयान्र्ये, मेससव प्राईड इींडडया या सींस्र्ेस त्याींनी बाींधलेल्या इमारतीमध्ये

ग्रामीण रुग्णालय पीपीपी तत्र्ार्र चालवर्ण्यास िासन ननणवयातील अ्ी र्
ितीर्र मान्यता दे ण्यात आली आहे . तसेच ग्रामीण रुग्णालय महाबळे श्र्र र्
तळदे र् आणण तापोळा या दग
व भागातील प्रार्शमक आरोग्य केंद्रे येर्ील पदे
ु म

ररक्त रहात असल्याने आणण तेर्ील नागरीकाींना उत्तम आरोग्य सवु र्धा

दे ण्यासािी र् सदर रुग्णालयाींच्या पररसरातील नागररकाींचे दहत लक्षात घेर्न
ू
सार्वजननक आरोग्य वर्भागाच्या ददनाींक २७/०३/२०१८ िासन ननणवयान्र्ये
महाबळे श्र्र येर्ील ग्रामीण रुग्णालय आणण तळदे र् र् तापोळा ही दोन

प्रार्शमक आरोग्य केंद्रे बेलएअर हॉजस्प्ल, पाचगणी या सींस्र्ेस प्रयोधगक

तत्र्ार्र १ र्र्ावकरीता िासन ननणवयामध्ये नमद
ू अ्ी र् ितीर्र चालवर्ण्यास
परर्ानगी दे ण्यात आली आहे .
ददनाींक

२४/०१/२०१८

च्या िासन

ननणवयान्र्ये,

राज्यातील

३००

खा्ाींची रुग्णालये र् त्या अींतगवत िासकीय र्ैद्यकीय महावर्द्यालये सरु
ु
करुन

सार्वजननक-खाजगी

भागीदारी

(पीपीपी)

तत्र्ार्र

खाजगी

सींस्र्ेस

चालवर्ण्यास दे ण्याबाबत िासनाचे धोरण ननजश्चत करण्याकरीता सशमती
गिीत करण्यात आली आहे . सशमतीचा अहर्ाल अप्राप्त आहे .

(३) याबाबत िासनाने अद्याप धोरणात्मक ननणवय घेतलेला नाही.
___________
ववधान भवन :
मांब
ु ई.

श्री.राजेंद्र भागवत
सधचव,

महाराष्ट्र ववधानपररषद.

__________________________________________________________________
मुद्रणपूर्व सर्व प्रकक्रया महाराषर वर्धानमींडळ सधचर्ालयाच्या सींगणक यींत्रणेर्र करण्यात आली आहे .
मुद्रण: िासकीय मध्यर्ती मुद्रणालय, मुींबई.

